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Streszczenie: Autorka przedstawia założenia badań biograficznych jako badań interpretatywnych 
w nawiązaniu do sposobu ich uprawiania we współczesnej andragogice. Twierdzi, iż stały się one 
popularne, ze względu na powszechne przekonanie, że nie trzeba posiadać wyrafinowanych kom-
petencji, by je uprawiać. Tymczasem zidentyfikowane przez Autorkę praktyki badawcze, które 
nazywa: wiernością procedurze, wyczarowywaniem wyników badań czy traktowaniem badań 
biograficznych jako dyskursywnych wymagają zaawansowanej wiedzy dotyczącej epistemologii 
oraz wysokiej świadomości metodologicznej. 

 
Wraz z tak zwanym przełomem metodologicznym w naukach społecznych, 

który zaowocował uprawomocnieniem metodologii zorientowanej na identyfika-
cję i rozumienie zjawisk, a nie wyłącznie na ich weryfikację, obserwujemy 
ogromne zainteresowanie badaniami biograficznymi. Zwłaszcza w europejskiej 
andragogice renesans badań biograficznych – często zamiennie określanych jako 
narracyjne1 – traktowany jest jako naturalna konsekwencja uzupełniania tego, 
czego badania określane jako twarde nie mogły dać, a mianowicie głębokiego, 
gęstego opisu procesów uczenia się dorosłych w sytuacji zmieniających się eko-
nomicznych i kulturowych warunków życia, motywacji podejmowanych przez 
dorosłych działań, identyfikacji ich środowisk uczenia się (Merrill, Johnston 2005, 
Alheit 2006, Tedder, Biesta 2009). Można by stwierdzić, że badania biograficzne 
(celowo używam tu liczby mnogiej) przeżywają dziś swoiste odrodzenie, a ich 
                                                           
1 Malewski (2010) twierdzi, że andragodzy używają sformułowania narracja w potocznym jego 

rozumieniu, stąd nieporozumienia i „grzechy” w uprawianiu badań biograficznych.  
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promotorzy – z jednej strony odwołują się chętnie do tradycji szkoły chicagow-
skiej (Włodarek, Ziółkowski 1990), z drugiej zaś próbują im nadać nowy sens 
(Merrill 2001, Nowak-Dziemianowicz 2002, Dominice 2006, Ligus 2009).  

Rozumienie sensu badań biograficznych (narracyjnych) i ich prowadzenie 
przez współczesnych badaczy nie jest jednakowe, co można rozpoznać po spo-
sobie ich uprawiania w kontekście samej pracy nad badaną materią – w postaci 
odtworzonej indywidualnej historii życia – ale przede wszystkim w kontekście 
odpowiedzi na pytanie, czemu owe badania służą. Chcąc dokonać identyfikacji 
różnych sposobów uprawiania badań biograficznych, spróbuję odnieść się do 
obecnych na gruncie badań nad uczeniem się dorosłych praktyk badawczych. 
Stosując podstawowe kryteria owej identyfikacji w postaci: rozpoznania celu 
badania, jakim kierują się badacze w swoich projektach, sposobów analizy ze-
branego materiału, a także jakości wniosków, rozpoznaję dwa rodzaje praktyk 
obecnych w biograficznych badaniach andragogicznych. Określiłam je mianem 
wierność metodzie lub majsterkowanie2, rozumiane tutaj jako wytwarzanie cze-
goś nowego z elementów, które już są w grze. Każda z tych praktyk ma swoje 
zróżnicowane oblicza, a w konsekwencji uruchamia pytania o granice rozumie-
nia i interpretacji materiału badawczego – jak chce Paweł Dybel (2004), czy 
anarchizmu interpretacyjnego – jak polemicznie pyta Andrzej Szahaj (1997) 

wskazując na znaczenie różnorodności kontekstów dla wartości poznawczej 
prowadzonych dociekań.  

 
Wspólnota założeń w badaniach biograficznych? 

 
Współcześni badacze sytuujący swoje eksploracje w strategii badań biogra-

ficznych zgadzają się co do podstawowych założeń dotykających natury tych ba-
dań , ale- co warto podkreślić – używają ich do innych celów. Ta zgoda dotyczy 
następujących kwestii. Po pierwsze – nawiązują do koncepcji człowieka jako 
istoty opowiadającej, chciałoby się powiedzieć „opowiadam, więc jestem” (Bu-
rzyńska 2004). Jeromy Bruner (1990) twierdzi, że człowiek zawsze snuje opowie-
ści, żyje w świecie, w którym sam je wytwarza, ale też żyje opowieściami innych. 
Pojawia się tu koncepcja „tożsamości narracyjnej”, która nie jest dana raz na zaw-
sze, ale konstruowana w toku narracji, co mogłoby znaczyć, że jest ona zawsze 
niegotowa. Przeciwnie – jest ona nieustannym dynamicznym dzianiem się, rozwi-
ja się w czasie jak fabuła. Nawiązywanie do koncepcji „homo narrator” w ujęciu 
Paula Ricoeura, Antony Giddensa, Aleksandra McIntyre’a, Charlesa Taylora po-
zwala pytać o skomplikowane mechanizmy konstrukcji tożsamości podmiotu 
(Burzyńska 2004). W sensie andragogicznym każe wiązać uczenie się jako wpisa-
ne w nią samą, a w sensie badawczym traktować doświadczenie jednostki jako 
coś, co zyskuje status narracji dzięki językowi i istnieniu kodów kulturowych, co 
nie pozwala zostawić na poziomie interpretacji rzeczy takimi, jakimi wydaje się, 
że są (Nowak-Dziemianowicz 2002, Reut 2010).  
                                                           
2 Używam tego sformułowania w znaczeniu, jakie nadał mu Andrzej Szahaj (1999). 
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Dlatego – po drugie – autorzy badań sięgają do hermeneutycznej koncepcji 
nadawania znaczeń, twierdząc, że w mechanizm opowiadania własnej historii 
wpisana jest interpretacja, ponieważ życie nie jest takie jakie jest, ale jak się je 
interpretuje i reinterpretuje. Mają na to wpływ stany wewnętrzne jednostki, prze-
życia, przechodzenie od przeszłości do teraźniejszości i planów na przyszłość, ale 
także moc kultury i społecznych zjawisk, w które uwikłana jest jednostka. Stało 
się jasne, że moc indywidualnej interpretacji własnej opowieści jest zanurzona 
w świecie kulturowym, w symbolach, w języku (Dominice 2007).  

Po trzecie – mechanizm wytwarzania interpretacji przybiera postać nego-
cjowania znaczeń pomiędzy podmiotem a światem i kulturą, w której żyjemy. 
Rekonstrukcja tego obrazu niejako zmusza badacza, by ten choć na chwilę za-
trzymał kontekst, poddając go eksploracji. Jednocześnie tymczasowość tego 
ujęcia pozwala nieustannie powracać do wydarzenia z historii życia i poszuki-
wać rozmaitych znaczeń, różnorodnych kontekstów opisu badanego zjawiska. 

 Wymienione tu w dużym uproszczeniu założenia wykorzystywane są wte-
dy, gdy chcemy zidentyfikować, z jakiego typu narracjami mamy do czynienia, 
ale także wtedy, gdy próbujemy rozumieć, w jaki sposób są one wytwarzane.  
 

Stosowane i wytwarzane praktyki badawcze 
 
Pierwszą ze stosowanych praktyk badawczych, widoczną na gruncie badań 

biograficznych, dotyczących uczenia się dorosłych jest wierność metodzie, 
a wręcz rytualizacja procedury. Wyraża się ona w naśladowaniu czynności sto-
sowanych na etapie zbierania materiału badawczego i jego analizy w taki sposób 
jak to robili poprzednicy. Najczęściej autorzy projektów odwołują się tutaj do 
teorii trajektorii Fritza Schutze (1997) i jego pomysłu na „upinanie” zebranego 
materiału, ale także do bardzo szczegółowych wskazówek związanych z prze-
prowadzeniem wywiadu. Inni, tak jak Agnieszka Bron (2009), opisując reflek-
syjne uczenie się dorosłych, szukają schematu postępowania, wiążąc zebrany 
materiał drogą wywiadu biograficznego z teorią ugruntowaną.  

Wspólną cechą tych działań jest oglądanie narracji w tej samej struktu-
rze (Burzyńska 2004), to znaczy odtworzenie struktury tekstu opowieści, czemu 
mają służyć tabelki, wzory z ustalonymi z góry kryteriami. A tym samym usta-
nowienie a priori klucza do interpretacji zebranego materiału.  

Uprawomocnieniem dla tego typu postępowania jest moc zastosowanej 
procedury3 i nieustanne tłumaczenie się przez badacza z kroków podjętych na 
etapie gromadzenia materiału, analizy i interpretacji, która tu ogranicza się od-
tworzenia tych fragmentów biografii, które daje się podporządkować przyjętym 
schematom. W ten sposób próbujemy poszukiwać „tendencji” w uczeniu się 
dorosłych, choć nie w sensie statystycznym, ale także pragniemy zadbać, by 
w tym indywidualizowaniu losów nie doprowadzić do sytuacji, aby każdy przy-
                                                           
3 O konsekwencjach wynikających z wierności procedurze i warunkach jej stosowania w kontek-

ście rozwoju nauki pisze szeroko Jacek Piekarski (2010). 
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padek był swoisty i niepowtarzalny. Trudno się dziwić, że wybierając tę drogę 
autorzy pragną potwierdzić naukowy status swoich badań i na wszelki wypadek 
odeprzeć zarzut o braku wiarygodności prowadzonych eksploracji4.  

Druga z zasygnalizowanych praktyk określona mianem majsterkowania jest 
bardziej zróżnicowana. Rozpoznaję tu kilka charakterystycznych zachowań ba-
daczy. Oto one:  
– wyczarowywanie wyników badań – kiedy nie wiadomo, skąd wzięły się 

referowane przez badacza wyniki jego badań, zwłaszcza w kontekście ob-
szernie cytowanych wypowiedzi badanych. Wszechwiedzący badacz nadaje 
sens tej opowieści, ale ma się wrażenie, że „ukrywa” sposób wyłonienia re-
zultatów swojego badania, jakby mówił „fakty mówią same za siebie”. Moż-
na odnieść wrażenie, że ludzie do nas mówią, miejsca do nas mówią, ale pro-
blem w tym, że nie wiadomo, jakie mieliśmy narzędzia, żeby te głosy usły-
szeć. W takiej sytuacji wytwarza się przekonanie, że nie trzeba dysponować 
dużymi kompetencjami badawczymi, żeby uprawiać badania biograficzne.  

– szukanie ilustracji w postaci fragmentu narracji do tezy wytwarzanej 
w trakcie analizy danych. Działanie badacza przypomina pracę nad scena-
riuszem kreowanym na potrzeby producenta sztuki. Dialogi produkowane 
są zgodnie z zapotrzebowaniem na temat, aktualnie ważny społecznie. Tutaj 
na potrzeby tematu wygenerowanego przez badacza. W tego typu projek-
tach interpretacja zredukowana została do odtworzenia fragmentów biogra-
fii wskazujących na istnienie problemu, a właściwie potwierdzających jego 
istnienie (zgodnie z założeniami badacza). 

– traktowanie badań narracyjnych jako dyskursywnych, które z punktu 
widzenia swoich założeń epistemologicznych „dyskutują same ze sobą”. Ta 
dyskusja odbywa się na poziomie wytwarzania narzędzia do badania, spo-
sobu analizy danych, dochodzenia do wyników i ich interpretacji. Przyjętą 
tutaj praktyką jest problematyzowanie od początku kwestii mechanizmu 
wytwarzania narracji. Badacze są świadomi, że metodologia produkuje ar-
tefakty. Na poziomie analizy danych czymś innym jest poszukiwanie i iden-
tyfikowanie przedzałożeń, które legły u podstaw „pomyślenia tekstu” przez 
badanego, czymś innym jest poszukiwanie istoty badanego zjawiska w tym 
tekście, a jeszcze innym poszukiwanie różnych sposobów doświadczania 
tego samego zjawiska przez badanych.  
W kontekście zreferowanych tu praktyk uprawiania badań narracyjnych 

można by zapytać, czy opowieść można uznać za istotną formę poznania, do-
starczającą wiedzy o świecie poprzez nadanie sensu zjawiskom czy jedynie jest 
formą tekstu kulturowego, która w takim samym stopniu odsłania to, co przesła-
nia rzeczywistość. Problem współczesnych – zwłaszcza mało doświadczonych – 
badaczy wykorzystujących strategie badań biograficznych polega moim zdaniem 
na tym, że na poziomie kreowania przedmiotu poznania nie do końca uświada-
                                                           
4 Wsparciem dla tego typu postępowania są podręczniki takich autorów jak: M.B. Miles, 

A.M. Huberman (2000).  
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miają oni sobie, na ile praktyka badawcza prowadzi ich ku badaniom interpreta-
tywnym, a na ile ku krytycznym, zorientowanym na zmianę w wymiarze indy-
widualnym i społecznym. W przypadku badań biograficznych traktowanych 
jako dyskursywne istnieje możliwość wyjścia poza typową dla nich rekonstruk-
cję historii życia w stronę ujawniania mechanizmów wytwarzania narracji. W tej 
sytuacji eksponowana przez andragogów konieczność uczenia się przez całe 
życie może okazać się problematyczna, złudna i wątpliwej wartości, jeśli przyj-
rzeć się jej politycznym i ekonomicznym uprawomocnieniom (Jurgiel 2009).  
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Research practices present in biographical research into socio-cultural processes  

of adult learning. A critical approach 
 

Key words: biographical research, adult learning, faithfulness to the procedure, qualitative ap-
proach. 
 
Summary: The author shows assumptions of biographical research as interpretative research with 
reference to the way it is conducted in modern andragogy. She states that it attracted general attention 
due to the popular belief that this kind of research does not require sophisticated competence. Mean-
while, research practices identified by the author, which she calls – faithfulness to the procedure, 
conjuring up research results or treating biographical research as discursive ones requires specialist 
knowledge of epistemology, as well as increased methodological awareness. 
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