
Analiza danych 
w badaniach w szkole 



 
 
 
 

Za nami: 
1. Zdefiniowanie celu badań 

2. Konceptualizacja (przygotowanie projektu 
badania) 

3. Wybór metody badawczej i źródeł danych 

4. Przygotowanie narzędzi badawczych 

5. Zebranie danych empirycznych 

Poszczególne kroki badawcze w 
całym cyklu badania 



6. Przetwarzanie danych 
W zależności od wybranej metody badawczej 

zgromadzimy zapewne dużo informacji, która 
prawdopodobnie nie będzie od razu nadawała się do 
interpretacji. 

 

Nadajemy zgromadzonym danym odpowiednią 
formę. 



7. Analiza danych 
Po przetworzeniu danych przystępujemy do ich 

interpretacji w celu: 

 

odpowiedzi na postawione pytania badawcze, 

 

wyciągnięcia wniosków. 

 



8. Zastosowanie 

 

Ostatnim etapem procesu badawczego w 
badaniu w działaniu jest wykorzystanie 
przeprowadzonych badań i wniosków z badań 
do poprawy pracy/podnoszenia jakości 



Analiza jakościowa 

Adekwatne vs 
nieadekwatne 

Typologie, 
uogólnienia 

Wnioski 

 

1/  zgodność wypowiedzi:  

Czy odpowiedzi na pytania dotyczące jednej kwestii są ze sobą zgodne? 

 

2/ wiarygodność wypowiedzi:  

Czy informator ma wiedzę na dany temat?  

Czy przedstawiane uzasadnienie i przykłady są wiarygodne?  

 

 



Pytanie badawcze: 
Jak przedszkolu kształtuje się pożądane zachowania dzieci? 

Badacz: W jaki sposób wzmacnia się pożądane zachowania dzieci? 

R1: pożądane znaczy jakie? 

Badacz: to znaczy zgodne z normami. 

R1: no to chyba panie nie pozwalają im rozrabiać. 

R6: słyszałam o takim programie, w poradni jakieś …. dzieci chodzą na zajęcia z psychologiem, 
dużo rysują, potem nie są agresywne … szkoda że nie ma tego u nas, znaczy w przedszkolu 

R3: cały czas ktoś musi na dzieci uważać. 

R2: no czasem włażą im na głowę. 

R1: raczej nie. 

R5: ten mój to taki łobuz jest, sam czasem współczuję paniom wychowawcom (śmiech) 

R7: wie Pani, blisko sklep monopolowy otworzyli to i kręcą się tutaj tacy różni. Dobrze że 
przedszkole zamykają i panowie pilnują, no i te kamery są nad wejściem. Człowiek od razu się 
lepiej czuje 

R4: no ja nie wiem czy się lepiej czuję w tej kamerze (śmiech) 

R7: nikt obcy nie będzie się kręcił, wózek można zostawić i nie ukradną jacyś menele, żeby potem 
puszki po piwie i makulaturę po śmietnikach zbierać 

R5: prawda, słyszałem, że w zeszłym roku komuś rower zginął z fotelikiem, z 800 złotych warte … 
może to któryś z rodziców? 

R7: no wie Pan, nie może być 

R5: nam zginęły rękawiczki takie czarne, to ktoś wziąć musiał 

R7: no może niechcący pomylił 

R5: ale nie oddał. 

Badacz: wracając do zachowań dzieci – w przedszkolu stosuje się przede wszystkim zakazy, tak? 

R1: chyba tak, jak niby inaczej? 

R3: panie w salach, woźna na korytarzu pilnuje porządku. 

R7: żeby tak wszystkich dzieci potrafiły upilnować, jest jeden taki chuligan w grupie piątej 

R5: w salach pisze, że dobry przedszkolak ładnie się zachowuje. 

Badacz: a jakie jeszcze mają w przedszkolu sposoby, żeby uczyć dzieciaki właściwego 
zachowania? 

R4: u mnie na dniach zapoznawczych rozdawali takie książeczki o misiach – jak misie się ładnie 
zachowują, a jeden rozrabia jak pijany zając (śmiech).  To chyba miało ich nauczyć zachowania. 

R2: moja córeczka kochała te misie, prawie na pamięć się nauczyła. 

Krok 1: eliminacja treści 
nieadekwatnych do pytania 
badawczego  



Pytanie badawcze: 
Jak przedszkolu kształtuje się pożądane zachowania dzieci? 
Rodzice (fokus)  
Ewaluator: W jaki sposób wzmacnia się pożądane zachowania dzieci? 

R1: pożądane znaczy jakie? 

Ewaluator: to znaczy zgodne z normami. 
R1: no to chyba panie nie pozwalają im rozrabiać. 
R6: słyszałam o takim programie, w poradni jakieś …. dzieci chodzą na zajęcia z psychologiem, dużo rysują, potem nie są agresywne … szkoda że 
nie ma tego u nas, znaczy w przedszkolu 

R3: cały czas ktoś musi na dzieci uważać. 
R2: no czasem włażą im na głowę. 
R1: raczej nie. 
R5: ten mój to taki łobuz jest, sam czasem współczuję paniom wychowawcom (śmiech) 
R7: wie Pani, blisko sklep monopolowy otworzyli to i kręcą się tutaj tacy różni. Dobrze że przedszkole zamykają i panowie pilnują, no i te kamery są 
nad wejściem. Człowiek od razu się lepiej czuje 

R4: no ja nie wiem czy się lepiej czuję w tej kamerze (śmiech) 
R7: nikt obcy nie będzie się kręcił, wózek można zostawić i nie ukradną jacyś menele, żeby potem puszki po piwie i makulaturę po śmietnikach 
zbierać 

R5: prawda, słyszałem, że w zeszłym roku komuś rower zginął z fotelikiem, z 800 złotych warte … może to któryś z rodziców? 

R7: no wie Pan, nie może być 

R5: nam zginęły rękawiczki takie czarne, to ktoś wziąć musiał 
R7: no może niechcący pomylił 
R5: ale nie oddał. 
Ewaluator: wracając do zachowań dzieci – w przedszkolu stosuje się przede wszystkim zakazy, tak? 

R1: chyba tak, jak niby inaczej? 

R3: panie w salach, woźna na korytarzu pilnuje porządku. 
R7: żeby tak wszystkich dzieci potrafiły upilnować, jest jeden taki chuligan w grupie piątej 

R5: w salach pisze, że dobry przedszkolak ładnie się zachowuje. 
Ewaluator: a jakie jeszcze mają w przedszkolu sposoby, żeby uczyć dzieciaki właściwego zachowania? 

R4: u mnie na dniach zapoznawczych rozdawali takie książeczki o misiach – jak misie się ładnie zachowują, a jeden rozrabia jak pijany zając 
(śmiech).  To chyba miało ich nauczyć zachowania. 
R2: moja córeczka kochała te misie, prawie na pamięć się nauczyła. 

Czy któreś z nieadekwatnych treści 
mogą być wykorzystane w innych 
pytaniu badawczym?  



panie nie pozwalają im [dzieciom] rozrabiać. [R1] 

cały czas ktoś musi na dzieci uważać. [R3] 

[w przedszkolu stosuje się przede wszystkim zakazy, tak?]chyba 

tak, jak niby inaczej? [R1] 

panie w salach, woźna na korytarzu pilnuje porządku. [R3] 

w salach pisze, że dobry przedszkolak ładnie się zachowuje. [R5] 

na dniach zapoznawczych rozdawali takie książeczki o misiach – 

jak misie się ładnie zachowują, a jeden rozrabia jak pijany zając 

(śmiech).  To chyba miało ich nauczyć zachowania. [R4] 

moja córeczka kochała te misie, prawie na pamięć się 

nauczyła.[R2]  

Krok 2 
Porządkowanie, typologie, uogólnienia 

Jakie typy działań wychowawczych można zauważyć w 
wypowiedziach rodziców 



Analiza danych ilościowych 



Jak to wygląda gdzie indziej? 

Analiza porównawcza, odniesienie do danych z innych klas, z innych lat, z innych szkół (np. odnosząc do badań IBE, analiz danych z 
ewaluacji zewnętrznej na poziomie ogólnopolskim).  

Co widać na granicach? 

Co się kryje na krańcach, co oznaczają minima  

Co widać w centrum? 

Jaka jest charakterystyka rozkładu, gdzie jest dominanta, gdzie przypada większość wypowiedzi po przekształceniu częstości 

Co mówią braki danych? 

Analiza i interpretacja braków 

Metoda czterech pytań 



częstość udział udział 

ważnych 
zdecydowanie nie 13 13,13 14,44 
raczej nie 28 28,28 31,11 
raczej tak 31 31,31 34,44 
zdecydowanie tak 18 18,18 20,00 
Braki odpowiedzi 9 8,91 
Łącznie 101 
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Ilu uczniów wypełniło 

ankietę? 

Ilu odmówiło odpowiedzi na 

to pytanie? 

Jaką odpowiedź badani 

wybierali najczęściej? 

Jaka odpowiedź była 

najrzadsza? 

 

Pytanie do uczniów:  
Czy to, czego dzisiaj uczyłeś/aś się na lekcji było dla Ciebie 
interesujące? 



częstość Udział (%) udział 

ważnych (%) 
zdecydowanie nie 13 13,13 14,44 
raczej nie 28 28,28 31,11 
raczej tak 31 31,31 34,44 
zdecydowanie tak 18 18,18 20,00 
Braki odpowiedzi 9 8,91 =100 
Łącznie 101 =100 

45,55% 

54,45% 

Przekształcanie rozkładów 

Pytanie do uczniów:  
Czy to, czego dzisiaj uczyłeś/aś się na lekcji było dla Ciebie 
interesujące? 



TWORZENIE KATEGORYZACJI, 
OPRACOWANIE PYTAŃ OTWARTYCH 

Analiza jakościowa 



Kody muszą być wyczerpujące 

• Lepiej podzielić kategorie na 
dodatkowe zmienne 

Kody nie mogą się pokrywać 

Kodowanie pytań otwartych 



Pytanie badawcze:  Jakie metody dotyczące zapewnienia 
bezpieczeństwa uczniom są stosowane w  szkole? 

 
Przykład typologii:  

1. Działania profilaktyczne, spotkania z policją, pedagogiem i 
psychologiem 

2. Współpraca (działanie i komunikacja) w zespole pracowników 
szkolnych (pedagogicznych i niepedagogicznych) 

3. Działania prewencyjne w postaci dyżurów, monitoringu, 
ograniczania dostępu osób postronnych 

4. Atmosfera, dobra atmosfera, klimat, wysoki poziom integracji 
zbiorowości 

5. Dbałość o infrastrukturę szkolną, eliminacja wszelkich 
potencjalnych zagrożeń 

 



1/losowo przeglądamy materiał (stosując np. 
technikę doboru systematycznego) 

2/notujemy kategorie, nie ignorując żadnych 
wskazań w materiale 

3/odkładamy materiał empiryczny na bok i 
sprawdzamy czy: 
-kategorie są zrozumiałe bez odniesienia do materiału 
-kategorie są rozłączne 
-kategorie są zgodne z celem naszej analizy 

4/sprawdzamy, czy liczba kategorii nie jest zbyt 
mała ani zbyt duża 

 

Tworzenie książki kodowej 



 

  profilaktyka 

współpraca 

w zespole  prewencja  atmosfera  

infrastruktur

a 

Warsztaty dla rodziców i dzieci, 

spotkania z psychologiem 

        

Pracownicy niepedagogiczni i 

nauczyciele ciągle komunikują się 

ze sobą, przekazują sobie 

informacje 

        

Ważne jest, żeby w szkole było 

zaufanie 

        

Na zajęcia przychodzą policjanci i 

strażnicy miejscy, robią pogadanki 

dal dzieci. Założyliśmy monitoring, 

przy wejściu do szkoły cały czas 

dyżuruje ochrona 

        

Pytanie badawcze:  Jakie metody 
dotyczące zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom są 
stosowane w  szkole? 

 



ANALIZA 
analizujemy cały materiał 
dążymy do uogólnienia, zachowując jakieś ilustracje na potrzeby 
raportu, jeśli będzie tworzony 
Określamy częstości w poszczególnych kolumnach (ile jest wskazań 
na kolejne kategorie).  

Przy jednokrotnym wyborze – możemy procentować 
Przy wielokrotnym wyborze - ustalamy hierarchizację 

Redukcja kodów (ewentualnie) 
Opis 

Hierarchia częstości 
Porządkowanie logiczne 

Obok kategorii podajemy: 
Przy N<100 liczbę wystąpień i podstawę wnioskowania (18 z 34 ). 
Można też posługiwać się językiem ułamków (połowa, jedna czwarta, 
jedna trzecia) 
Przy N≥100 korzystamy z procentów 
 

 



Triangulacja danych 

Należy uwzględnić 
różnorodne dane 
(triangulacja źródeł) 
zebrane za pomocą 
różnych narzędzi 
(triangulacja metod) 

Pominięcie źródeł należy 
umieć uzasadnić 

 



Metoda PIP, czyli jak odpowiadać na pytania badawcze 

Pokazać 
• jakie typy zjawisk lub postaw pojawiły się w odpowiedziach,  
• struktury  i zależności w szkole,  
• procesy i zmianę,  

Informować  
• o częstotliwości występowania jakiegoś zjawiska,  
• o wielkości zjawiska (czyli natężenia, intensywności czy zakresu),  
 

Przedstawiać 
• przyczyny zjawisk (korzystając z opinii badanych), 
• konsekwencje (ponieważ to nie miejsce na głębokie interpretacje danych, podobnie 

jak w przypadku przyczyn, odwołujemy się do źródła danej opinii).  
 

 
 

Wykorzystać dane z różnych źródeł 
 

Każdy argument musi być uzasadniony przez dane.  

Konieczne jest posługiwanie się dowodami – konkretnymi wynikami, wypowiedziami.  
 


