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E m i l i a  M a z u r e k

BIOGRAFICZNE UCZENIE SIĘ I NARRACYJNE 
UCZENIE SIĘ – RAMY TEORETYCZNE

Słowa kluczowe: biografia, biograficzne uczenie się, narracja, narracja (auto)biogra-
ficzna, narracyjne uczenie się.

Streszczenie: Na gruncie andragogiki rozwijane są teorie wyjaśniające fenomen 
uczenia się człowieka dorosłego pozostającego w związku z biegiem jego życia. 
Wśród nich wymienić można teorię biograficznego uczenia się i teorię narracyjnego 
uczenia się. W tekście przedstawiono ich założenia oraz podjęto próbę wskazania 
elementów wspólnych i różnicujących te dwa rodzaje uczenia się. Biograficzne ucze-
nie się i narracyjne uczenie się współistnieją ze sobą, są sobie bliskie, w niektórych 
zakresach się pokrywają. Obydwa procesy należy łączyć z uczeniem się z życia oraz 
z procesem całożyciowym. Ich istotnymi elementami są: (re)konstruowanie narracji, 
refleksja, interpretowanie, wyjaśnianie i nadawanie subiektywnych znaczeń doświad-
czeniom życiowym. Istotą biograficznego uczenia się jest refleksja nad biografią 
własną lub Innych. Narracyjne uczenie się zachodzi zaś w akcie opowiadania. Obej-
muje ono pełny zakres doświadczeń stanowiących przedmiot opowieści, wykraczając 
poza doświadczenia tylko biograficzne.

Zapoczątkowanym w latach 70. XX wieku zmianom rozumienia pojęcia 
uczenia się w perspektywie andragogicznej towarzyszył systematyczny wzrost 
zainteresowania uczeniem się dorosłych zachodzącym nie tyle w instytucjach 
oświatowych, ile w ich codziennym świecie życia (zob. Malewski 2010). Wraz 
z początkiem lat 90. XX wieku rozważania i poszukiwania badawcze andrago-
gów zaczęły koncentrować się wokół założeń koncepcji całożyciowego uczenia 
się, w myśl której uczenie się stanowi integralny składnik różnorodnych form 
aktywności podejmowanych przez człowieka, może być podejmowany intencjo-
nalnie, ale także nieintencjonalnie; świadomie lub nieświadomie; systematycznie 
lub przypadkowo; indywidualnie lub wspólnie z innymi. Istotna jest tu aktywność 
podejmowana przez uczącego się samodzielnie lub w społecznościach uczących 
się (zob. Kurantowicz 2007), niekoniecznie jednak usytuowana w instytucjach 
edukacyjnych. Zatem nie tylko opracowane i realizowane przez profesjonalistów 
programy nauczania są źródłem uczenia się dorosłych. Edukacyjny potencjał tkwi 
w samym życiu człowieka i namyśle nad nim, na co wskazują liczne prace badaw-
cze i rozstrzygnięcia teoretyczne.
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Na gruncie andragogiki rozwijane są koncepcje próbujące wyjaśnić fenomen 
uczenia się pozostającego w związku z doświadczeniami życiowymi człowieka 
dorosłego i jego biografią, wśród których wskazać można m.in. model uczenia się 
z doświadczenia Davida A. Kolba, teorię transformatywnego uczenia się Jacka 
Mezirowa, teorię egzystencjalnego uczenia się Petera Jarvisa, teorię biograficz-
nego uczenia się Petera Alheita, teorię narracyjnego uczenia się Ivora F. Good-
sona i współpracowników. Wszystkie spośród nich są bliskie sobie, przenikają 
się wzajemnie. Szczególnie dotyczy to biograficznego uczenia się, które pokrywa 
się znaczeniowo z innymi rodzajami uczenia się albo je całkowicie wchłaniając, albo 
stanowiąc ich istotny aspekt (Solarczyk-Szwec 2015, s. 121). W niniejszym opraco-
waniu przedstawię ramy teoretyczne dwóch rodzajów uczenia się: biograficznego 
i narracyjnego oraz podejmę próbę nakreślenia subtelnych, aczkolwiek istnieją-
cych, różnic pomiędzy nimi.

Biograficzne uczenie się – założenia teoretyczne

Znaczący wkład w rozwój teoretycznych i empirycznych eksploracji relacji 
pomiędzy biografią człowieka a uczeniem się wniósł na początku lat 90. XX wie-
ku niemiecki socjolog Peter Alheit. Koncepcja biograficzności i biograficznego 
uczenia się, pozostając w związku z tradycją psychologii narracyjnej, ewoluowa-
ła w kolejnych publikacjach wspomnianego autora. Samo pojęcie „biograficzne 
uczenie się” odnaleźć można w tekstach The biographical approach to adult edu-
cation (1992) i The ‘biographical question’ as a challenge to adult education (1994), 
lecz pojawia się ono w nich sporadycznie, a jednocześnie autor używa zamiennie 
także innych terminów, np. autobiograficzne uczenie się (ang. autobiographical le-
arning) (Alheit 1992, s. 197), biograficznie zorientowane procesy edukacyjne (ang. 
biography-oriented educational processes) (Alheit 1994, s. 294). Jednakże to właś-
nie określenie biograficzne uczenie się zyskało prominentną pozycję w dalszych 
pracach naukowych P. Alheita, czego wyrazem było uwzględnienie go w tytule 
kolejnego artykułu Biographical learning: Theoretical outline, challenges and con-
tradictions of a new approach in adult education (1995) i konsekwentne stosowanie 
w późniejszych publikacjach.

Przez biograficzne uczenie się Alheit rozumie własne, autokreacyjne działania 
podmiotów, refleksyjnie organizujących swoje doświadczenia w sposób, który generuje 
spójną osobowość, tożsamość, nadaje znaczenie historii ich życia oraz komunikowalną, 
społecznie żywotną perspektywę świata życia, kierującą ich działaniami (Alheit 1995, 
za: Tedder, Biesta 2009, s. 21). Dla tego rodzaju uczenia się kluczową kategorię 
stanowi biografia człowieka rozumiana jako napięcie między pojęciem biegu życia 
jednostki a opowieścią o historii życia (Alheit 2015, s. 23), będącą społeczną formą 
autokreacji (self-construction) i autoprojekcji (self-projection) zakorzenionej w specy-
ficznym kontekście społecznym i historycznym (Alheit 2015, s. 24).

Odchodząc nieco od rozstrzygnięć Alheita, warto odnotować, że takie ro-
zumienie biografii jest propagowane także przez innych badaczy podejmujących 
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tę problematykę (m.in. Agnieszkę Bron, Olgę Czerniawską, Duccia Demetrio, 
Pierre’a Dominicé, Elżbietę Dubas, Joannę Golonkę-Legut, Annę Gutowską, Ali-
cję Jurgiel-Aleksander, Danutę Lalak, Emilię Mazurek, Ewę Skibińską, Hannę 
Solarczyk-Szwec, Monikę Sulik, Danutę Urbaniak-Zając). Literalnie termin bio-
grafia oznacza opis życia, a więc pewną opowieść, tekst, narrację o przebiegu 
życia, a jednocześnie życie w jego rzeczywistym wymiarze (Trzcionkowski 2005). 
Takie definiowanie biografii znajduje odzwierciedlenie w rozważaniach D. Lalak, 
która zaznacza, że Biografia jest indywidualnym losem człowieka rozpostartym między 
jego narodzinami i śmiercią (czas życia), a równocześnie aktem jego własnej, kreatyw-
nej aktywności. Biografia nadaje sens każdemu codziennemu doświadczeniu, poprze-
dza życie i jest jego naturalnym przedłużeniem (Lalak 2010, s. 39). Autobiografia 
stanowi „samoopis” codziennych doświadczeń człowieka, biografia zaś jest jej 
rekonstrukcją dokonaną przez osoby trzecie bądź na podstawie narracji biograficznej 
(…), bądź na podstawie dokumentów osobistych i urzędowych oraz wszelkich innych 
świadectw (Lalak 2010, s. 58). Życie opisane, opowiedziane w jego kluczowych 
ramach (całościowo lub wybiórczo) staje się biografią, która trwa dłużej niż samo 
życie (Lalak 2010, s. 81). Zatem Biografia transcenduje człowieka, nie umiera wraz 
z nim (Mazurek 2013, s. 77).

Kluczowym problemem skłaniającym andragogów do uczynienia autobio-
grafii i biografii przedmiotem swojego zainteresowania jest proces opowiadania 
o życiu, nadawania subiektywnych znaczeń przywoływanym doświadczeniom ży-
ciowym i uczenia się na kanwie owych opowieści. Konstruowanie narracji (auto)
biograficznej wymaga aktywności, wysiłku, zaangażowania, wykonania pewnej 
pracy od jej autora. Podkreśla to w swoich analizach E. Dubas, określając biografię 
jako konstrukcję myślową porządkującą indywidualne doświadczenia życiowe jedno-
stki, która poszukuje sensu wydarzeń, których osobiście doświadczyła (Dubas 2009, 
s. 1). Człowiek podejmując spontaniczny bądź wywołany (np. podczas badań lub 
warsztatów biograficznych) trud opowiadania o swoim życiu, dokonuje selekcji 
opisywanych wydarzeń i doświadczeń, interpretuje, próbuje nadać im znaczenie, 
wytłumaczyć, ocenić, powiązać w pewien ciąg przyczynowo-skutkowy. Mierzy 
się przy tym z ograniczeniami własnej pamięci i kompetencji komunikacyjnych 
(w tym językowych). Dlatego też stworzona przez niego opowieść nie jest wier-
nym odzwierciedleniem minionych wydarzeń, ale opisem tego, co i jak zostało 
zapamiętane; niepozbawionym wyobrażeń i domysłów. Stąd niezwykle trafne jest, 
już cytowane wcześniej, określenie przez Alheita biografii „napięciem” pomiędzy 
rzeczywistym biegiem życia a opowieścią o nim. Napięcie to jest szczególnie 
widoczne wtedy, gdy człowiek kilkakrotnie opowiada historię swojego życia. Za 
każdym razem jest ona inna, ponieważ zmieniają się okoliczności życiowe, per-
spektywa podmiotu, sam człowiek, a także szerszy kontekst społeczno-kulturowy. 
Narracje autobiograficzne (czyli opowieści o życiu) stanowią zatem źródło infor-
macji, w jaki sposób ludzie spostrzegają swoją historię życia. Tworzona narra-
cja jest jedną z wielu możliwych wersji opisu życia, co wynika między innymi 
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z temporalnego wymiaru biografii. Konstruowanie biografii jest bowiem procesem, 
który co do zasady nie jest nigdy skończony i raczej sam podlega renegocjacji i rekon-
strukcji (Alheit 2015, s. 25).

Projektowanie i przeprojektowywanie biografii możliwe jest dzięki kompe-
tencji osobowej nazywanej przez Alheita (1994, 2015) biograficznością (ang. bio-
graphicity). Jej zaistnienie umożliwia pamięć autobiograficzna, dzięki której czło-
wiek może przypominać sobie to, czego doświadczył w przeszłości i co zapisało 
się, mocniej lub słabiej, w rezerwuarach jego pamięci. Organizowanie doświad-
czeń życiowych składających się na treść biografii nie polega jednak wyłącznie 
na wspominaniu, odtwarzaniu, rekonstruowaniu przeszłości, ale wiąże się także 
z namysłem nad minionymi doświadczeniami i ich związkiem z teraźniejszym 
i przyszłym życiem. Możliwy jest on dzięki biograficznej refleksyjności, która 
predysponuje człowieka do interpretowania doświadczeń życiowych, wyjaśniania 
ich, nadawania im sensu, uwzględniwszy ich kontekstualność. Refleksyjną aktyw-
ność podejmuje podmiot, który opowiada o swoim życiu, odnosi się do własnych 
doświadczeń, konstruuje ich znaczenia, a więc tworzy narrację autobiograficzną 
– pozostając w kontakcie z otoczeniem społecznym (nawet jeśli tworzy własną 
biografię z myślą o nieudostępnianiu jej innym). Narracje bowiem, jak podkreśla-
ją Luk van Langenhove i Rom Hareé, powstają jako rezultat interakcji pomiędzy 
narratorem, widownią i pamięcią narratora (van Langenhove, Hareé 1993, s. 87). 
Tym samym Procesy biograficznego uczenia się nie lokują się „w” jednostce, tak jak 
aktywności poznawcze układów autoodniesienia w mózgu, lecz raczej usytuowane są 
w świecie społecznym i są od niego uzależnione (Alheit 2015, s. 28).

Koncepcja biograficzności i biograficznego uczenia się opracowana przez 
P. Alheita wywarła znaczący wpływ na prace teoretyczne i empiryczne polskich 
pedagogów (w tym szczególnie andragogów). Można jednak dostrzec różnice 
w wyjaśnianiu pojęcia biograficznego uczenia się przez poszczególnych autorów 
(zob. Solarczyk-Szwec 2015). Dokonanie systematycznej analizy i porównanie 
stanowisk teoretycznych wymagałoby odrębnego opracowania, dlatego w tym 
miejscu odwołam się do dorobku naukowego niektórych z nich.

Problemy biografii, biografii edukacyjnej oraz biograficznego uczenia się wy-
jaśnia w swoich publikacjach E. Dubas. W ujęciu autorki biograficzne uczenie się 
jest to (…) specyficzny proces uczenia się, realizowany przez człowieka podejmującego 
namysł nad swą biografią oraz poznającego i zmieniającego siebie oraz swój świat 
życia w wyniku tej refleksji. Bazuje ono na doświadczeniach życiowych jednostki, ma 
wymiar emocjonalny, poznawczy i społeczny, a także aksjologiczny i egzystencjalny. 
Jest celowe i sprzyja modernizacji tożsamości. Ma wymiar praktyczny w tym sensie, że 
przyczynia się do efektywniejszego funkcjonowania w zmieniającym się i trudnym świe-
cie. Najczęściej nie bywa uświadomione, lecz można je uświadamiać i wyzwalać. Jest 
zakotwiczone we wszystkich wymiarach czasu. Silnie opiera się o struktury społeczne, 
w tym instytucje edukacyjne, które poczynając od nauki szkolnej w dzieciństwie, nadały 
określone formy i schematy uczeniu się człowieka (Dubas 2015b, s. 27). Refleksja 
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podejmowana nad autobiografią czy biografią/biografiami może wiązać się z ucze-
niem się, co zostało określone przez cytowaną autorkę jako odpowiednio: uczenie 
się z własnej biografii oraz uczenie się z biografii Innych. Uczenie się z własnej 
biografii jest rozumiane jako uczenie się z przypominanych własnych doświadczeń, 
zawartych w pamięci autobiograficznej, w wyniku refleksji nad własną biografią (au-
tobiografią) (Dubas 2015a, s. 36). Uczenie się z biografii Innych natomiast to ucze-
nie się w wyniku refleksji nad biografią Innego. (…) Uczenie się z biografii Innego 
wymaga namysłu nad jego biografią i odniesienia jego doświadczeń biograficznych 
do posiadanej wiedzy i samowiedzy. Namysł nad biografią Innego może wnieść nowe 
wartości w sposób oglądu i rozumienia świata, a w następstwie w zachowanie się – 
bycie w świecie odbiorcy danej biografii (Dubas 2015a, s. 36).

Tak rozumiane uczenie się może stać się udziałem człowieka podejmującego 
namysł nad autobiografią lub biografią/biografiami samodzielnie (np. pisanie/czy-
tanie pamiętnika) lub w grupie (np. podczas warsztatów biograficznych), w sposób 
zamierzony i niezamierzony, a nawet nieuświadomiony. Zagadnienie to w inte-
resujący sposób przedstawiła Hanna Solarczyk-Szwec (2015), która w wyniku 
przeglądu literatury przedmiotu wyróżniła cztery „ćwiartki” biograficznego ucze-
nia się usytuowane pomiędzy osią jednostka-społeczeństwo/społeczności a osią 
nieświadomość-świadomość. We wspomnianych ćwiartkach umiejscowione są: 
świadoma biograficznego uczenia się jednostka, świadome biograficznego uczenia 
się społeczności, nieświadoma biograficznego uczenia się jednostka, nieświadome 
biograficznego uczenia się społeczności. Uświadomione procesy biograficznego 
uczenia się polegają na opowiadaniu oraz analizowaniu biografii własnej lub in-
nych osób z intencją uczenia się z niej. Podejmujący aktywność dostrzega(ją) 
potencjał edukacyjny biografii. W wypadku jednostek lub społeczności nieświa-
domych biograficznego uczenia się można stwierdzić, iż mimo że de facto uczą 
się z biografii, to sami nie wiążą tego z procesem edukacyjnym. Uczenie się jest 
tu mimowolne, przypadkowe, nieintencjonalne, a więc takie, które jest domeną 
edukacji nieformalnej, powszechnie niekojarzonej z edukacją.

Każdy z tych obszarów dotyka ważnych aspektów dla teorii i praktyki edu-
kacji dorosłych. Szczególnie interesujące jest zagadnienie (nie)świadomości po-
tencjału edukacyjnego biografii. Problem ten został ujawniony chociażby w do-
tychczas przeprowadzonych badaniach empirycznych, z których wynika, że ludzie 
dorośli dużo częściej spostrzegają biografie innych osób aniżeli własne jako (po-
tencjalne) źródło uczenia się (zob. Dubas 2015a). Tymczasem to przecież nasza 
własna biografia jest nam najbardziej bliska, znana, dostępna, podlega nieustannej 
autokreacji. I to właśnie na jej podstawie się uczymy, choć często w sposób nieświa-
domy, niezauważony.

Przedstawione powyżej rozstrzygnięcia teoretyczne zakładają zatem ścisły 
związek między uczeniem się a życiem, uczeniem się a opowiadaniem o życiu, 
wreszcie uczeniem się a biografią. W biegu życia człowiek podejmuje działania, 
przeżywa rozmaite wydarzenia życiowe, wzbogaca swój bagaż doświadczeń, a to 
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wszystko wiąże się z uczeniem się (świadomym, intencjonalnym, a także nieświa-
domym, mimowolnym), czyli procesem konstruowania wiedzy i znaczeń, wytwarza-
nych w efekcie działania i doświadczania (Alheit 2015, s. 29). W ten sposób biogra-
fia kształtuje się przez uczenie się, jednocześnie zaś biografia zwrotnie, refleksyjnie 
wpływa na procesy uczenia się (Alheit 2015, s. 30). Dlatego też biograficzne uczenie 
się, stające się udziałem człowieka podejmującego refleksję nad biografią oraz 
zmieniającego siebie i swój świat życia pod wpływem tej refleksji, jest procesem 
całożyciowym.

Narracyjne uczenie się – założenia teoretyczne

Teoria narracyjnego uczenia się odwołuje się do definicji pojęcia narracji Do-
nalda E. Polkinghorne’a, według którego termin ten można odnieść do procesu 
tworzenia opowieści, (…), lub do rezultatu tego procesu – nazywanego także opowieś-
ciami, opowiadaniami lub historiami (Polkinghorne 1988, s. 13). Michael Tedder 
i Gert Biesta (2009) stwierdzają, że narracje zawierające opis wydarzeń życiowych 
odzwierciedlają to, czego ludzie już się nauczyli na podstawie własnego życia. 
A jednocześnie proces ich konstruowania i artykułowania jest istotną częścią pro-
cesu uczenia się. Narracja i opowiadanie nie są jedynie nośnikami uczenia się, mogą 
być także rozumiane jako przestrzeń uczenia się (Tedder, Biesta 2009, s. 33).

Narracyjne uczenie się jest uczeniem się w działaniu, a więc dzieje się w trak-
cie tworzenia opowieści. Człowiek opowiadając, uczy się. Innymi słowy, sam 
akt opowiadania jest procesem uczenia się (Hallqvist 2014) nazywanym narra-
cyjnym uczeniem się i spostrzeganym jako ważna część biograficznego uczenia 
się (Hallqvist 2014), a nawet z nim utożsamianym (zob. Golonka-Legut 2015). 
Opowiadanie nie jest jedynie produktem uczenia się, lecz właśnie narracyjnym 
uczeniem się (Tedder, Biesta 2009).

M. Carolyn Clark i Marsha Rossiter (2008, zob. też Rossiter 2002; Clark 
2010)1 przekonują, że każdy proces uczenia się wymaga tworzenia narracji (cza-
sem pozostającej wyłącznie w myślach uczącego się). Konstruowanie narracji 
polega na opisywaniu własnego rozumienia czegoś, poszukiwaniu i nadawaniu 
sensu, przekładaniu pozyskiwanej wiedzy na język zrozumiały dla samego sie-
bie, poszukiwaniu związku pomiędzy nowymi treściami a już posiadaną wiedzą. 
Pomocne w tym są człowiekowi inne dostępne mu narracje, które towarzyszą mu 
właściwie od narodzin, wypełniają jego świat życia nazwany światem nasyconym 
narracjami (ang. narrative-saturated world) (Clark 2010, s. 4). Narracyjne ucze-
nie się w ujęciu autorek zachodzi poprzez słuchanie historii, opowiadanie histo-
rii i rozpoznawanie historii. Słuchanie nie jest jedynie biernym odbiorem treści, 
lecz angażuje odbiorcę, który interpretuje, nadaje znaczenia, wspomina osobiste 

1   Założenia teorii narracyjnego uczenia się w ujęciu M.C. Clark i M. Rossiter szerzej przedstawi-
łam w artykule Narracyjne uczenie się człowieka dorosłego. Założenia teoretyczne (Mazurek 2017, 
w druku).
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wydarzenia życiowe zbliżone do tych przedstawianych w narracji. Wykonywana 
przez niego „praca” jest narracyjnym uczeniem się. Opowiadanie z kolei jeszcze 
mocniej angażuje uczącego się, który staje się autorem i jednocześnie aktorem – 
tworzy narrację o samym sobie i swoim życiu. Narracja jest tutaj pomostem pomię-
dzy doświadczeniem a uczeniem się, bez niej nie byłoby możliwe uczenie się (Mazurek 
2017). Trzeci sposób narracyjnego uczenia się polega na rozumieniu narracyjnego 
charakteru doświadczenia życiowego oraz związku pomiędzy własnym spostrze-
ganiem świata i życia a szerszym kontekstem społeczno-kulturowym. Efektem 
tak rozumianego uczenia się może być krytyczne ustosunkowanie się do owych 
wpływów i przyjęcie innej narracji jako sposobu wyjaśniania pewnych fenomenów 
społecznych, kulturowych, biograficznych itp.

Do wyjaśnienia procesu narracyjnego uczenia się znaczące są rozstrzygnięcia 
teoretyczne I.F. Goodsona i współpracowników2 (zob. np. Biesta 2008, Goodson 
i in. 2010, Goodson, Gill 2011, Goodson 2013), którzy w efekcie zrealizowanego 
projektu badawczego dokonali rozróżnienia pomiędzy uczeniem się przez życie 
(ang. learning through life) a uczeniem się z życia (ang. learning from life) (Biesta 
2008, s. 15). Pierwsze z nich przybiera różnorodne formy w biegu życia dorosłych 
(edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna). Natomiast jedną z możliwych 
dróg uczenia się z życia jest wykorzystanie narracji. Autorzy wykraczają poza 
konwencjonalne rozumienie uczenia się jako nabywania wiedzy i umiejętności, 
przyjmując, iż jego istotą jest proces nadawania znaczenia, interpretowania. Dzieje 
się to poprzez (re)konstruowanie narracji (Biesta 2008, Goodson, Gill 2011).

Narracyjne uczenie się jest procesem całożyciowym, czerpiącym z życia i ży-
ciowego doświadczenia, a jednocześnie zależy od narratora, jego zdolności do 
konstruowania narracji, wizji życia, okresu rozwojowego, w jakim się znajduje 
i wieku. Zakłada ono ciągłe opracowywanie i modyfikowanie narracji stanowiącej 
opowieść o życiu. Zdolności narracyjne niektórych osób pozwalają im być bardziej 
refleksyjnymi i otwartymi w (re)konstruowaniu narracji, a dzięki temu tworzo-
na narracja daje im lepsze samopoczucie i akceptowalną wizję życia. Inni mogą 
przyjąć bardziej stały, zachowawczy, wręcz „skostniały” wgląd w swoje życie, 
nie dostrzegać innych niż dotychczas wybrana perspektywa, co z kolei utrudnia 
bądź uniemożliwia uczenie się (Goodson, Gill 2011). Warto jednak zaznaczyć, że 
zdolność do narracyjnego uczenia się można rozwijać (Biesta 2008). Najbardziej 
skuteczne w tym zakresie jest stwarzanie człowiekowi sytuacji do opowiadania 
o własnym życiu. Dzięki temu człowiek wzbogaca swój narracyjny kapitał (ang. 
narrative capital) (Goodson 2013, s. 63), czyli pewne zasoby narracyjne, które 
pomagają mu wytyczać kierunki dalszych działań i rozwoju, elastycznie reagować 

2   Teoria narracyjnego uczenia się powstała w efekcie projektu badawczego Learning Lives: Le-
arning, Identity and Agency in the Life-course realizowanego w latach 2004‒2007 przez zespół 
badaczy reprezentujących następujące uczelnie: University of Exeter (Gert Biesta, Flora Macleod, 
Michael Tedder, Paul Lambe), University of Brighton (Ivor Goodson, Norma Adair), University 
of Leeds (Phil Hodkinson, Heather Hodkinson, Geoff Ford, Ruth Hawthorne), University of 
Stirling (John Field, Heather Lynch) (zob. Biesta 2008, Tedder, Biesta 2009). 



Emilia Mazurek58

na doświadczane tranzycje i wydarzenia krytyczne (np. poprzez rekonstrukcję nar-
racji). Każdy człowiek ma unikalny narracyjny kapitał podobnie jak kod DNA 
(Goodson 2013).

Narracyjne uczenie się nie jest skoncentrowane na przeżywanych problemach 
i próbie ich rozwiązywania (jak w transformatywnym uczeniu się), aczkolwiek nie 
wyklucza i tego aspektu. W tym kontekście ważną rolę mogą pełnić pedagodzy 
narracyjni wspierający uczącego się w dostrzeganiu pewnych dysonansów, prob-
lemów życiowych i poszukiwaniu dróg ich przezwyciężenia (Goodson, Gill 2011).

Dla narracyjnego uczenia się kluczowa jest oczywiście narracja oraz proces 
jej konstruowania. Narracyjne uczenie się nie jest po prostu uczeniem się z opowie-
ści, które opowiadamy o swoim życiu i o sobie. Jest to uczenie się, które się dzieje 
„w” i „poprzez” narrację (Goodson i in. 2010, s. 2). Zachodzi ono w akcie narracji 
(Goodson i in. 2010, s. 127). Narracja jest aleją, poprzez którą możemy lepiej zrozu-
mieć nasze życiowe doświadczenie, wyobrazić sobie samego siebie i wyartykułować, 
jaką osobą się stajemy (Goodson, Gill 2011, s. 118). Pod wpływem rozmaitych 
uwarunkowań (biograficznych, historycznych, społecznych, geograficznych itd.) 
treść opowieści o życiu może ulec zmianie. Zatem w większości przypadków są one 
niedokończone – są częścią narracyjnej konstrukcji i rekonstrukcji (Goodson i in. 
2010, s. 2). Ponadto każdy nowy bodziec napotyka na istniejącą narracyjną ramę 
(Goodson, Gill 2011, s. 119), co może zapoczątkować proces jej zmiany. Odbywa 
się to poprzez negocjowanie, zwykle w ramach wewnętrznej konwersacji (Goodson, 
Gill 2011, s. 119) (rozmowy z samym sobą, konwersacji pomiędzy wewnętrzny-
mi głosami), podczas którego to, co nowe, jest włączane do istniejącej już ramy 
narracyjnej.

Narracyjne uczenie się zostało przedstawione przez I.F. Goodsona i Scherto 
R. Gill (2011, s. 118‒135) jako proces składający się z pięciu etapów (rys. 1). 
W ujęciu autorów w sytuacji zainicjowanej na potrzeby opowiedzenia o swoim 
życiu (np. w trakcie wywiadu narracyjno-biograficznego) proces tworzenia nar-
racji składa się z fazy wstępnej (pre-aktywnej) i interaktywnej. Pierwsza z nich 
polega na przygotowaniu się narratora/uczącego się do opowiadania jeszcze przed 
tworzeniem narracji (tj. life story) poprzez refleksję nad przebiegiem życia. Au-
torzy, powołując się na własne doświadczenia, zachęcają do wykorzystania osi 
czasu i zachęcenia do przygotowania jej przez narratora przy użyciu rysunków, 
artefaktów, metafor, pozostawiając wybór sposobu przedstawienia jej samemu 
narratorowi. Dzięki temu mogą powstać różnorodne formy prezentujące bieg ży-
cia (np. osobisty mit, pamiętnik wzbogacony fotografiami, rysunek metaforycznie 
ukazujący bieg życia jako podróż lub rzekę). Na tym etapie człowiek odpowiada 
na kluczowe pytania dotyczące niego samego, autobiografii, osób znaczących, 
wydarzeń życiowych itd.

Druga faza konstrukcji narracji jest interaktywna, ponieważ przebiega 
w bezpośrednim kontakcie z partnerem interakcji. Jest to zatem wspólne wyda-
rzenie (ang. collaborative event), w trakcie którego opowieści i interpretacje są 
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konstruowane i rekonstruowane. Na narrację wywiera wpływ widownia. Narrator 
może przedstawić wiele konkurujących ze sobą znaczeń i sposobów rozumienia 
wydarzeń życiowych, w trakcie rozmowy z innymi może skonfrontować swój 
sposób widzenia z perspektywą innych, mających inny bagaż doświadczeń ży-
ciowych. Poprzez współpracę dziejącą się za sprawą interakcji uczący się umiej-
scawia/sytuuje własną narrację w szerszym kontekście społecznym, kulturowym, 
historycznym. Umiejscowienie/usytuowanie obejmuje proces odkrywania, jakie 
znaczenie wywierają czas i czynniki społeczno-kulturowe na konstruowane opo-
wieści. Znaczącym elementem jest tu współpraca, interakcja, ponieważ narrato-
rowi trudno jest oddzielić osobiste interpretacje od pewnych czynników mających 
na nie wpływ.

Kolejnym etapem w procesie narracyjnego uczenia się jest teoretyzowanie, 
czyli bardziej abstrakcyjne rozumienie opowieści człowieka, która jest pomostem 
między tym, co zostało opowiedziane a biegiem życia. Jest to próba spojrzenia na 
własną sytuację z pewnego dystansu, próba „oddzielenia” człowieka od sytuacji, 
próba wyjaśnienia pewnych faktów, procesów poprzez dostępne teorie. Post-in-
teraktywna refleksja prowadzić może do integracji polegającej na re-konstrukcji 
narracji i podjęciu nowego działania w otaczającej rzeczywistości bądź znalezienia 
pomysłu na nie. Umiejscowienie/usytuowanie, teoretyzowanie i integrowanie to 
procesy, poprzez które może zajść transformacja, a samo uczenie się ma wówczas 
charakter transformatywny. Nie oznacza to jednak, że proces uczenia się jest za-
kończony – pod wpływem nowych warunków, okoliczności zaczyna się od nowa.

Narracja
/konstruowanie 

narracji/

Współpraca

Umiejscowienie/ 
usytuowanie

Teoretyzowanie

Integrowanie / 
Integralność

Rys. 1. Proces narracyjnego uczenia się w ujęciu I.F. Goodsona i G.R. Scherto

Źródło:  opracowanie własne na podstawie I.F. Goodson, G.R. Scherto, Narrative Pedagogy. Life 
History and Learning, Peter Lang Publishing, New York 2011.



Emilia Mazurek60

Jak wynika z powyższych rozważań, w procesie narracyjnego uczenia się 
wiodącą rolę odgrywa akt opowiadania (tworzenie narracji), oraz sama narracja 
jako efekt podjętej aktywności. Dlatego też badacze rozpoznający proces narra-
cyjnego uczenia się poddają analizie zarówno proces snucia narracji, jak i jego 
produkt – tekst, narrację. Pominięcie w analizie jednego z tych elementów unie-
możliwia poznanie istoty narracyjnego uczenia się.

Znaczenie eksploracji procesu tworzenia narracji wynika z jego interakcyj-
nego charakteru. Opowiadanie jest praktykowane z innymi ludźmi, w oparciu 
o utrwalone kulturowo i społecznie normy, wartości. Jest to proces ko-konstrukcji 
(ang. process of co-construction) (Riessman 2005) – zarówno narrator, jak i odbior-
ca wpływają na przebieg opowiadania i jego rezultat. Można zatem poszukiwać 
odpowiedzi na pytania, dlaczego powstała akurat taka narracja, dlaczego narrator 
dobrał takie a nie inne słowa, w jaki sposób okoliczności zewnętrzne mogły wpły-
nąć na proces ko-konstrukcji narracji itp. Aby udzielić odpowiedzi na te pytania, 
nie wystarczy zatem dokonać tzw. analizy tematycznej narracji, czyli tego, co 
zostało powiedziane (Riessman 2005), ale także i tego, w jaki sposób zostało to 
opowiedziane i jak obecność widowni (np. badacza przeprowadzającego wywiad) 
wpłynęła na narrację. Do tego celu wartościowe jest zastosowanie pozostałych 
modeli analizy narracji wyróżnionych przez Catherine K. Riessmann (2005), tj. 
analizy strukturalnej, interakcyjnej i performatywnej. Skoro w trakcie opowiadania 
nadawane i (re)negocjowane są znaczenia i wtedy dochodzi do uczenia się (czy 
raczej na tym właśnie polega narracyjne uczenie się), to nie można tego etapu 
pominąć w rozpoznawaniu i wyjaśnianiu uczenia się narratora.

Znacząca dla wyjaśnienia narracyjnego uczenia się jest także analiza treści 
narracji. W projekcie badawczym Learning Lives wykazano, że różnice w jakości 
narracji owocują różnicami w uczeniu się oraz różnicami w efektach uczenia się. 
Ową jakość wyznacza narracyjne natężenie historii życia, jej deskryptywny, ana-
lityczny i ewaluatywny charakter, elastyczność oraz fabuła (Biesta 2008). M. Ted-
der i G. Biesta stwierdzają, że narracja to historia z fabułą, która ją strukturyzu-
je, umożliwiając dobór wydarzeń pod kątem ich istotności i przekształcając historię 
w narrację, opowiadanie (Tedder, Biesta 2009, s. 21). W kontekście analizowania 
historii życia możliwe jest zatem, że obecność danej fabuły wyraża to, czego narrator 
nauczył się z własnego życia (Tedder, Biesta 2009, s. 21). Badacze zauważają jedno-
cześnie, że brak fabuły nie oznacza, że nie doszło do uczenia się z życia. Człowiek 
mógł uczyć się z życia, ale niekoniecznie poprzez narrację. Zatem narracja nie jest 
jedynym sposobem umożliwiającym uczenie się z życia. Co więcej, uporczywe 
trzymanie się jednej wersji narracji może stać się miejscem uwięzienia jednostki 
(Tedder, Biesta 2009, s. 23) i blokować jej dalsze uczenie się.

Wnioski końcowe

Zgodnie z rozwijanymi współcześnie na gruncie andragogiki teoriami proces 
uczenia się człowieka dorosłego pozostaje w ścisłym związku z biegiem jego życia 
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oraz z podejmowaniem refleksji nad życiem i opowiadaniem o nim. Konstrukcja 
akceptowalnej czy też aktualnej na dany moment narracji autobiograficznej jest 
spostrzegana jako centralny proces w rozwoju człowieka dorosłego (Clark, Ross-
iter 2008). W biegu życia narracja jest wielokrotnie aktualizowana, zmieniana, 
uzupełniana, aby uwzględnić nowe wydarzenia, doświadczenia, spostrzeżenia, 
subiektywne znaczenia i zmieniające się perspektywy. Bywa tworzona w ramach 
wewnętrznej konwersacji człowieka bądź podczas interakcji z innymi ludźmi, 
zawsze jednak jej treść wyznaczana jest przez szerszy kontekst społeczno-kul-
turowy. (Re)konstruowanie narracji ściśle wiąże się z biograficznym uczeniem 
się i narracyjnym uczeniem się podmiotu, które łączyć należy z całożyciowym 
uczeniem się.

Biograficzne uczenie się polega na podejmowaniu refleksji nad biografią, 
interpretowaniu i wyjaśnianiu minionych wydarzeń życiowych oraz łączeniu ich 
z teraźniejszością i przyszłością. Uczenie się odbywa się na kanwie opowieści 
o życiu. Konstruowanie i opowiadanie historii życia jest istotną częścią procesu 
uczenia się i ten właśnie aspekt został uwzględniony w teorii narracyjnego ucze-
nia się. Zakłada się w niej, że narracja autobiograficzna nie jest tylko efektem 
(produktem) uczenia się lub źródłem uczenia się, ale także jego przestrzenią 
(Biesta 2008). Biograficzne uczenie się możliwe jest dzięki refleksyjności czło-
wieka. Narracyjne uczenie się z kolei zależy od zdolności narracyjnych, a te 
można rozwijać w toku uczenia się, a tym samym wzbogacać swój narracyjny 
kapitał. Oznacza to, że dla wielu osób okazje do opowiadania historii życia 
są ważnym warunkiem do zaistnienia narracyjnego uczenia się, a jednocześnie 
drogą do doskonalenia zdolności do uczenia się w ten właśnie sposób. Rozwinię-
te kompetencje narracyjne umożliwiają konstruowanie narracji rozbudowanej, 
elastycznej, fabularyzowanej, co zwiększa ich edukacyjny potencjał (uczenie 
się z życia poprzez narrację) i szansę na podjęcie skutecznych działań w efekcie 
uczenia się (Biesta 2008). Jednocześnie narracyjne uczenie się obejmuje pełny 
zakres doświadczeń stanowiących przedmiot opowieści, wykraczając poza do-
świadczenia tylko biograficzne.

Biograficzne uczenie się i narracyjne uczenie się współistnieją ze sobą, wza-
jemnie na siebie wpływają, są sobie bliskie, w pewnym zakresie się pokrywają. 
Dodatkowo w literaturze przedmiotu można odnaleźć różne sposoby ich koncep-
tualizacji i wyjaśniania. To powoduje, iż zabieg porównania obu tych procesów 
przysparza pewnych trudności. W tabeli 1 zestawiłam dwa analizowane procesy 
uczenia się, starając się pokazać różnice, podobieństwa i elementy wspólne. 
Przyjęte przeze mnie kryteria nie wyczerpują bogatego zakresu możliwych ana-
liz, stanowiąc zachętę do krytycznego namysłu i udziału w dyskusji nad tym 
zagadnieniem. Istotne są tu zarówno rozważania teoretyczne, jak i badania em-
piryczne mające na celu głębsze rozpoznanie i wyjaśnienie procesów uczenia się 
biograficznego i narracyjnego.
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Tabela 1. Biograficzne uczenie się i narracyjne uczenie się – analiza porównawcza

Biograficzne uczenie się Narracyjne uczenie się

Koncepcja człowieka Homo narrans Homo narrans

Kluczowa kategoria Biografia
Narracja (auto)biograficzna

Narracja (jako proces 
opowiadania i jego rezultat; 

treść narracji wykracza 
poza opis doświadczeń 

składających się na biografię)

Istota uczenia się Namysł/refleksja nad biografią 
własną i/lub Innych 

Akt opowiadania

Narracja w procesie uczenia 
się 

Uczenie się na podstawie 
narracji

Uczenie się „w” i „poprzez” 
narrację

Kluczowe kompetencje Biograficzność
Biograficzna refleksyjność

Kapitał narracyjny
Zdolności narracyjne

Kontekstualność Procesy uczenia się 
ulokowane w świecie 

społecznym

Procesy uczenia się 
ulokowane w świecie 

społecznym

Wymiar interaktywny Uczenie się indywidualne lub 
w grupie (intersubiektywizm)

Uczenie się we współpracy 
z innymi umożliwia osiąganie 

lepszego rozumienia 
(kontekstu) doświadczenia 

(intersubiektywizm)

Dominujący rodzaj pracy 
wykonywanej przez uczącego 

się 

Praca nad biografią (praca 
biograficzna)

Praca nad narracją (praca 
narracyjna)

Świadomość – nieświadomość Może zachodzić w sposób 
świadomy, jak i nieświadomy 

Może zachodzić w sposób 
świadomy, jak i nieświadomy 

Pożądany efekt uczenia się Świadome (re)konstruowanie 
własnego życia i tożsamości
Rozumiejące towarzyszenie 

życiu innych

Świadome (re)konstruowanie 
własnego życia i tożsamości

Lepsze rozumienie; re-
konstrukcja narracji

Wymiar temporalny Proces trwający przez 
całe życie, wpisujący się 

w całożyciowe uczenie się 

Proces trwający przez 
całe życie, wpisujący się 

w całożyciowe uczenie się

Źródło: opracowanie własne.
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Biographical learning and narrative learning – theoretical framework

Key words: biography, biographical learning, narrative, (auto)biographical narrative, 
narrative learning.

Summary: On the basis of andragogy there are developed theories explaining the 
phenomenon of adults learning which is connected with their life. The article pre-
sents biographical learning theory and narrative learning theory. Based on theoretical 
assumptions the author attempts to identify common and differentiating elements 
of these two types of learning. Biographical learning and narrative learning coexist 
with each other, as well as overlap in some areas. Both processes should be combined 
with learning from life and the lifelong process. Their essential elements are narrative 
(re)construction, reflection, interpretation, explanation and making meanings of life 
experience. The essence of biographical learning is reflection on autobiography or 
the Other biography. Narrative learning takes place in the act of storytelling. It goes 
beyond just the biographical and includes the full range of narrated experience.
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