
Aptaujas  

  

Praktiskajā darba daļā var izmantot anketas.  

Veidojot anketu, pētnieka uzdevums ir izvēlēties tādus jautājumus vai uzdevumus, lai iegūtā 

informācija pēc iespējas pilnīgāk palīdzētu atrisināt darbā izvirzītos uzdevumus.  

   

Anketu veidošana  

Anketā var ietvert:  

1) atvērtos jautājumus;  

2) slēgtos jautājumus;  

3) pusslēgtos jautājumus.  

   

Atvērtie jautājumi ļauj respondentam atbildēt ar saviem vārdiem. Šajā gadījumā jārēķinās, 

ka iegūto atbilžu apstrāde būs sarežģīta..  

Atvērtie jautājumi jāuzdod tā, lai rosinātu atbildētāju domāt.  

Piemērs:  

Uzraksti, ko tu domā par šo problēmu...?;  

Kā tev šķiet, kas izraisījis šo parādību...?  

Slēgtie jautājumi ierobežo atbilžu variantus. Šo jautājumu priekšrocība ir tā, ka tos var 

apstrādāt ar statistikas metodēm un tie ļauj analizēt lielu atbilžu skaitu.  

Piemērs:  

Kur tu dzīvo? (Lūdzu pasvītro atbilstošo atbildi!)  

A Pilsētas centrā       B Pilsētas nomalē             C Laukos  

Pusslēgtie jautājumi paredzētajiem atbilžu variantiem papildus dod iespēju izteikt savas 

domas.  

Piemērs:  

Cik stundu diennaktī Jūs strādājat ar datoru?  

a) līdz 1 stundai     

b) līdz 2 stundām  

c) cits variants______________  

Veidojot anketu, respondenti vienmēr jāiepazīstina ar pētāmo problēmu. To parasti raksta 

uzreiz zem anketas virsraksta.  

Savukārt anketas beigās jāuzraksta pateicības vārdi. Piemērs:  



Paldies par anketas aizpildīšanu! paldies par atsaucību! Paldies par ieguldīto laiku!  

   

Noteikti jānorāda  

1) vai jāizvēlas tikai viena atbilde vai vairākas;  

2) vai izvēlētā atbilde jāpasvītro vai jāatzīmē ar krustiņu.  

   

Jautājumiem jābūt skaidriem un nepārprotamiem. Ieteicams pirmās 10 anketas iedot 

saviem draugiem, lai uzzinātu iespējamās neskaidrības un varbūtējos pārpratumus.  

Anketu analīze  

Anketu rezultātus vēlams analizēt saistībā ar papildinformāciju par respondentu   

-  vecumu;  

-  dzimumu;  

-  klasi;  

-  izglītību;  

-  nodarbošanos;  

-  dzīvesvietu, utt  

Analīzē skolēns veido dažāda tipa diagrammas un noteikti analizē, komentē un 

izdara secinājumus.  
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