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Powszechność metod analizy jakościo-
wej w programach komputerowych

Pamięć komputerowa znacznie lepiej nadaje się do 

przechowywania, indeksowania i wyszukiwania 

fragmentów tekstu niż ludzki umysł czy zapiski na 

papierze. Dzięki nieograniczonej cierpliwości kom-

puter potrafi z łatwością przeszukiwać duże zbiory 

informacji, tworzyć połączenia między nimi i zastępo-

wać godziny żmudnej pracy jednym kliknięciem my-

szy. Jak twierdzi Brosz, „potencjał ten należy w sposób 

kontrolowany i świadomy wykorzystywać z jednej 

strony w celu podniesienia jakości opracowań, a z dru-

giej – aby rozsądnie dysponować czasem” (2012: 101).

Strategia indeksowania, porównywania i generaliza-

cji (strategia code and retrieve; Niedbalski, Ślęzak 2012) 

materiałów tekstowych jest tradycyjnie uważana za 

część domeny teorii ugruntowanej. Niektórzy bada-

cze, między innymi Kelle (1997), twierdzą, że może 

ona być z powodzeniem stosowana także w analizie 

dyskursu czy krytycznej etnografii. Warto jednak 

zauważyć, że indeksowanie i porównywanie infor-

macji zakodowanych w formie pisemnej stanowi na 

tyle uniwersalny sposób generalizacji wiedzy, iż leży 

nie tylko u podwalin całego świata nauki, ale także 

współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Bar-

dziej zaawansowane mechanizmy używane przez 

badaczy, takie jak tworzenie indeksów czy odsyła-

czy do fragmentów tekstu, są techniką zapożyczoną 

chociażby z Pisma Świętego, w którym znając numer 

wersetu, czytelnik może z łatwością odszukać po-

trzebną informację (Kelle 1997).

Wobec przydatności tych i innych strategii obcho-

dzenia się ze zbiorami wiedzy, producenci opro-

gramowania przekształcili je w algorytmy kom-

puterowe, w wyniku czego obecnie „programy 

komputerowe pomagają usystematyzować postę-

powanie badawcze, które od bardzo dawna stano-

wi podstawę analizy tekstów, na które składa się 

indeksowanie oraz wstawianie wewnętrznych od-

nośników” (Bieliński, Iwińska, Rosińska-Kordasie-

wicz 2007: 91). Jednak wykorzystanie tych technik 

nie ogranicza się jedynie do aplikacji wspomaga-

jących pracę badacza. System dokumentów tek-

stowych powiązanych referencjami (język HTML 

i protokół HTTP) stanowi podstawę sieci stron 

WWW (Fielding i in. 1999), a idea kategoryzowania 

fragmentów tekstu poprzez kodowanie jest znako-

micie widoczna nie tylko w wewnętrznych syste-

mach działania baz danych, ale także w postaci na 

przykład tak zwanych hashtagów serwisu Twitter, 

pozwalających na odnalezienie wszystkich wia-

domości oznaczonych pewnym kodem alfanume-

rycznym zaczynającym się od znaku #. Obecnie, 

w erze dominacji mediów elektronicznych, niemal 

wszyscy spotykamy się z dużą ilością informacji 

tekstowej. Listy zakupów, zadania do wykonania 

w pracy, szczegóły zakupionego przez Internet bi-

letu lotniczego, instrukcje dojazdu do domku let-

niskowego, notatki ze spotkania biznesowego, ety-

kieta tego znakomitego wina czy ciekawy artykuł 

znaleziony w sieci, odłożony do przeczytania na 

później to zbiory treści, które można usystematy-

zować. Takiego zadania podjął się Phil Libin, twór-

ca programu Evernote.
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ce pomiędzy pierwszymi dwiema przedstawiono 

w tabeli 1, zaś wersja business wychodzi poza ob-

szar zainteresowań niniejszego artykułu. Jak już 

wspomniano, Evernote jest bardziej usługą niż 

programem i w konsekwencji nie oferuje możliwo-

ści wykupienia licencji bezterminowej. Opłacając 

wersję premium, badacz zyskuje lepsze możliwości 

kolaboracji, przeszukiwania bazy (wyszukiwanie 

następuje nie tylko w notatce, obrazku, ale także 

w treści załączonych plików MS Office i PDF) oraz 

wyższy miesięczny limit nowych danych (oznacza 

to, że w wersji darmowej można przesłać 60 MB 

nowych danych miesięcznie, jednak całkowita 

wielkość bazy nie jest ograniczona). Nic nie stoi na 

przeszkodzie, by badacz wykupił licencję premium 

na czas trwania projektu, a po jego zakończeniu 

powrócił do wersji darmowej, utrzymując dostęp 

do swoich danych.

Corporation 2013) i jako elektroniczny notatnik po-

siada szerokie możliwości gromadzenia, porząd-

kowania i strukturyzowania danych, co stanowi 

znaczną część pracy badacza w podejściu jakościo-

wym (Seale 2008). Aplikacja ta bardziej spełnia kry-

teria usługi niż programu. W domyślnej konfigura-

cji, dane użytkownika znajdują się na centralnym 

serwerze (tzw. „chmurze”) i użytkownik uzyskuje 

do nich dostęp przez specjalną stronę internetową, 

a także za pomocą dedykowanych aplikacji na kom-

putery z systemami Windows i OSX1, tablety i tele-

fony komórkowe z systemami Android oraz iPhone 

i iPad. Aplikacje komunikują się z centralnym ser-

werem za pośrednictwem synchronizacji, dzięki 

czemu mogą działać bez podłączenia do Internetu, 

a wymieniać informacje z centralnym serwerem, 

gdy takie połączenie będzie dostępne. 

Dzięki ulokowaniu danych w centralnym repozy-

torium badacz może udostępnić całe zbiory współ-

pracownikom, przyspieszając w ten sposób wymia-

nę informacji oraz unikając uciążliwego i często 

prowadzącego do błędów procederu wymieniania 

zbiorów dokumentów kanałami takimi jak e-mail.

Pewne wątpliwości niektórych badaczy może bu-

dzić fakt przechowywania kopii notatek na ze-

wnętrznym serwerze. Producent zapewnia, że dane 

te są zaszyfrowane i nikt niepowołany nie ma do 

nich dostępu. Gdyby jednak użytkownik chciał zre-

zygnować z synchronizacji, może utworzyć nowy 

notatnik i wybrać opcję „notatnik lokalny”. W ten 

sposób notatki, które się w nim znajdują, nie będą 

1 OSX jest systemem operacyjnym używanym przez firmę 
Apple w komputerach z serii Mac, Mac Pro, MacBook i Mac-
Book Pro.

przesyłane na serwer. Nie będą do nich jednak mieli 

dostępu inni badacze ani oprogramowanie rozpo-

znające tekst w obrazach. Notatki takie nie pojawią 

się też na żadnym innym urządzeniu.

Evernote nie jest jedynym programem do tworzenia 

elektronicznych notatek. Oprócz niego istnieją tak-

że między innymi Microsoft OneNote, Simplenote, 

Springpad i inne, a funkcję tę mogą pełnić także tra-

dycyjne edytory tekstu. Evernote cechuje się jednak 

szeregiem funkcjonalności, które go wyróżniają. Po-

zwala między innymi na:

• organizację notatek poprzez przypisywanie 

wielu znaczników (kodów) zorganizowanych 

w strukturę drzewa,

• działa na komputerach z systemem OSX i Win-

dows, tabletach i telefonach komórkowych,

• posiada narzędzia wspierające kopiowanie 

i zachowywanie informacji ze stron WWW 

oraz dokumentów tekstowych,

• sprawnie przeszukuje całą bazę zgromadzo-

nych danych, łącznie z zawartością plików 

PDF i dokumentów pakietu MS Office oraz 

tekstem widocznym na obrazkach znajdują-

cych się wewnątrz notatek.

Praca z programem rozpoczyna się od założenia 

konta na witrynie Evernote.com. Evernote posiada 

trzy wersje: darmową2, premium i business. Różni-

2 Więcej o możliwościach bezpłatnego oprogramowania 
wspomagającego analizę danych jakościowych w: Niedbalski 
(2013). 

Tabela 1. Różnice między wersją darmową i premium.

FUNKCJONALNOŚĆ KONTO DARMOWE KONTO PREMIUM

Miesięczny limit przesyłu danych na serwery Evernote 60 MB 1 GB

Rozmiar jednej notatki (z załącznikami) 50 MB 100 MB

Możliwość tworzenia notatników offline na 
urządzeniach mobilnych

NIE TAK

Udostępnianie notatnika współpracownikom Tylko do odczytu Do odczytu i edycji

Wyszukiwanie w treści PDF i dokumentów MS Office NIE TAK

Źródło: opracowanie własne.

Po założeniu konta należy pobrać plik z programem 

i go zainstalować. Przy pierwszym uruchomieniu 

wpisuje się dane do założonego wcześniej konta 

i można rozpocząć pracę. Rodzimy użytkownik 

może szczególnie docenić polską wersję językową, 

której często brak w większości tego typu progra-

mów, zwłaszcza w wersji bezpłatnej.

Aby zilustrować praktyczne możliwości programu, 

przygotowano następujące hipotetyczne scenariu-

sze badań:

1. Za pomocą aplikacji Evernote na smartfony bada-

cze mogą katalogować miejsca użytku publicznego. 

Wykonując na urządzeniu notatkę ze zdjęciem, apli-

kacja automatycznie zapisuje czas i lokalizację wyko-

nania fotografii. Ponadto za pomocą znaczników ba-

dacze mogą od razu dodawać odpowiednie kategorie 

kodowe, takie jak „funkcja_socjalizacyjna”, „funk-

cja_rekreacyjna” i tym podobne. Tymczasem ich 

współpracownicy pracujący przy komputerach będą 

na żywo obserwować rosnącą bazę miejsc do dalszej 

analizy, a na widoku mapy naturalne skupiska miejsc 
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o określonej funkcji lub profilu powiążą ze specyfi-

ką dzielnicy lub obszaru. Możliwość geograficznej 

lokalizacji notatki może być szczególnie ciekawa dla 

socjologów czy geografów społecznych studiujących 

przemiany w przestrzeni publicznej miast. Miejsca 

ulubione przez artystów ulicznych, trasy wędrówki 

wolontariuszy WOŚP czy lokalizacja części metro-

polii uznawanych za niebezpieczne to dane, których 

przedstawienie na mapie może okazać się ciekawe 

i wartościowe na dalszych etapach analizy.

2. Analizując rodzaje wypowiedzi fanów zespo-

łów muzycznych, badacze mogą użyć wtyczki Ever-

note Web Clipper, by łatwo skopiować krótkie ko-

munikaty badanych w serwisie Twitter (tzw. tweety) 

skierowane do swoich idoli i później katalogować je, 

przypisując odpowiednie kody.

3. Przy obserwacji uczestniczącej mającej na celu 

opis specyfiki rozmów nawiązywanych podczas 

wędrówek turystów górskich badacz bez dostępu 

do komputera może posługiwać się aplikacją na 

telefony i tablety, jednocześnie kodując dane i pro-

wadząc ich wstępną analizę. Podejście takie jest 

szczególnie pożyteczne w badaniach opartych na 

teorii ugruntowanej, gdzie iteracyjny cykl zbierania 

informacji i analizy pozwala na lepsze dopasowa-

nie teorii do studiowanego empirycznie wycinka 

rzeczywistości.

Reprezentacja informacji

Podstawową jednostką informacji w programie 

Evernote jest notatka składająca się zwykle ze sfor-

matowanego tekstu z załącznikami. W tekście tym 

można używać tabel, wstawiać obrazy, zmieniać 

czcionki i używać innych podstawowych narzędzi, 

takich jak zakreślanie, pogrubianie i tym podobne.

Do każdej notatki można dołączyć załączniki. Na-

grania audio, pliki PDF oraz obrazy wyświetlane są 

bezpośrednio w oknie edycji notatki, co pozwala na 

posługiwanie się nimi bez konieczności stosowania 

zewnętrznego oprogramowania. Pliki innego typu, 

takie jak filmy, dokumenty pakietu MS Office i inne 

można przechowywać w notatce i otwierać za po-

mocą stosownych aplikacji. Przykładowe okno edy-

cji notatki przedstawiono na rysunku 1.

Dodatkowo każda notatka zawiera zestaw atrybu-

tów: długość i szerokość geograficzną, adres inter-

netowy źródła danych dla informacji pochodzących 

z Internetu oraz czas utworzenia i czas ostatniej 

modyfikacji.

Evernote posiada specjalne udogodnienia do pra-

cy z treścią pochodzącą z serwisów WWW. Za po-

mocą specjalnej wtyczki do przeglądarki WWW 

(Evernote Web Clipper), badacz może wyciąć inte-

resujący go fragment witryny z zachowaniem for-

matowania, tabel czy zdjęć. Często jednak układ 

treści na stronie WWW jest tak skonstruowany, na 

przykład poprzez umieszczenie reklam, że bada-

czowi może sprawiać trudności oddzielenie intere-

sujących go treści od dodatków interfejsu witryny. 

W takim przypadku Evernote Web Clipper pozwa-

la na przełączenie w tryb Uproszczony artykuł, któ-

ry usuwa z treści większość zbędnych elementów 

oraz łączy wielostronicowe teksty w jeden ciąg. 

Evernote Web Clipper posiada także specjalne 

narzędzia do opisywania wycinanej treści, takie 

jak strzałki, zakreślanie oraz pikselator – specjalny 

stempel pozwalający na przykład na ukrycie tożsa-

mości osób znajdujących się na zdjęciach. Przykład 

działania Evernote Web Clipper przy współpra-

cy z witryną „Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

przedstawiono na rysunku 2.

W pracy badacza Evernote Web Clipper może być 

szczególnie użyteczny przy badaniach netnogra-

ficznych blogów, for internetowych i serwisów 

społecznościowych. Pozwala na wycięcie kon-

kretnego fragmentu witryny do dalszej analizy 

z zachowaniem odnośnika do oryginału. Takie 

kopiowanie treści jest dobrą praktyką ze względu 

na ryzyko usunięcia źródłowej witryny przez ad-

ministratora lub autora i utracenie do niej dostępu 

przez badacza. 

Rys. 1. Okno edycji notatki

Źródło: opracowanie własne.
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Aplikacje Evernote na tablety i telefony posiadają 

możliwość nagrywania dźwięku oraz przechwyty-

wania zdjęć za pomocą aparatu danego urządze-

nia. Funkcjonalności te pozwalają na prowadzenie 

nagrania czy tworzenie dokumentacji fotograficz-

nej niezbędnej w niektórych typach obserwacji.

Sposób organizacji informacji

Podobnie jak w metodologii teorii ugruntowanej 

(Niedbalski, Ślęzak 2012), a także innych podej-

ściach badawczych, do organizacji informacji wyko-

rzystano kody, które zaimplementowano za pomocą 

dwóch struktur: notatników oraz znaczników.

Notatniki działają podobnie do folderów na kom-

puterze. Każda notatka może się znajdować tylko 

w jednym notatniku. Warto przy tym zauważyć, że 

poszczególnych notatników nie można osadzać we-

wnątrz innych, toteż nie nadają się najlepiej na repre-

zentację kodów w myśl metodologii teorii ugrunto-

wanej. Tę funkcję znacznie lepiej pełnią znaczniki, 

które można osadzać wewnątrz innych, tworząc tym 

samym hierarchiczną strukturę pomocną przy pro-

cesie budowania teorii (Glaser, Strauss 1967; Konecki 

2000). Do każdej notatki można dodać dowolną ich 

liczbę. Poszczególne wartości atrybutów można tak-

że przedstawić za pomocą znaczników, jednak taka 

operacja pokaże je na skali nominalnej. Przykłado-

wo, dla atrybutu płeć badacz może utworzyć znaczni-

ki płećM i płećK, a dekadę urodzenia poprzez genera-

cjaX, generacjaY, generacjaZ. Takie właśnie kodowanie 

atrybutów przedstawiono na rysunku 4.

Znaczniki mogą być zorganizowane w hierarchicz-

ną strukturę drzewa. Oznacza to, że można zagłębić 

jeden kod w drugim i w ten sposób uzyskać związ-

ki rodzic–dziecko, a rozwijając przedstawiony 

wcześniej przykład, utworzyć kod pokolenie, a w nim 

zagłębić kategorie generacjaX, generacjaY i generacjaZ. 

Nie jest możliwe tworzenie innego typu powiązań 

przypominających strukturę grafu i łączących do-

wolne kategorie kodowe, tak jak ma to miejsce na 

przykład w NVivo. W celu utworzenia map koncep-

cyjnych badacz będzie musiał posiłkować się innym 

oprogramowaniem. Darmowymi, godnymi polece-

nia opcjami są XMind (Xmind Ltd. 2013) i MindMe-

ister (MeisterLabs 2014).

Rys. 2. Przykład działania Evernote Web Clipper

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3. Interfejs Evernote na Apple iPad

Źródło: opracowanie własne.
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Po kliknięciu danego znacznika lub notatnika użyt-

kownik zobaczy listę notatek opisanych przez wy-

braną taksonomię. Często taka funkcjonalność jest 

niewystarczająca – z tego powodu twórcy wyposa-

żyli to oprogramowanie w zaawansowany system 

wyszukiwania zapisanych informacji. 

Wpisanie hasła w pasek wyszukiwania przeszu-

kuje jednocześnie notatki, załączone do nich doku-

menty PDF, pliki pakietu MS Office oraz znajdujące 

się w notatkach obrazy. Ta ostatnia funkcjonalność 

jest dostępna po synchronizacji. Gdy obrazek znaj-

dzie się już na centralnym serwerze, obecne tam 

oprogramowanie rozpoznaje na nim tekst i koduje 

transkrypcję w notatce. Niestety użytkownik nie 

ma do niej dostępu (co bez wątpienia przydałoby 

się wielu badaczom), jednak możliwość przeszu-

kiwania zeskanowanych lub sfotografowanych 

dokumentów bez uprzedniego przepisywania jest 

warta odnotowania.

Wyniki wyszukiwania można zawężać do znaczni-

ka lub notatnika poprzez uprzednie kliknięcie na-

zwy danej taksonomii i następnie wpisanie hasła 

w pasek wyszukiwania. Możliwe też jest stosowa-

nie skomplikowanych operatorów wyszukiwania, 

takich jak wyszukiwanie w konkretnym znaczniku 

lub notatniku, wyszukiwanie notatek z konkret-

nym tytułem, utworzonych bądź zmodyfikowa-

nych w określonym czasie, z pewnymi rodzajami 

załączników oraz utworzonych w danej lokalizacji 

geograficznej. Operatory wyszukiwania można łą-

czyć i przykładowo hasło notebook:Psycho tag:”Aliena-

cja” -tag:”generacjaX” migrac* intitle:blogi przedstawi 

notatki z notatnika Psycho, opatrzone kodem Alie-

nacja, dotyczące osób badanych spoza pokolenia X, 

zawierające w tytule blogi, a w treści notatki słowo 

zaczynające się na migrac (czyli migracje, migracyj-

nych itd.). Stosowny zrzut ekranu przedstawiający 

interpretację zapytania wyszukiwania przez Ever-

note zamieszczono na rysunku 5.

Znacznik jest przypisywany do notatki poprzez 

wpisanie jego nazwy w pole „Kliknij, by dodać 

znacznik”. Jeśli został już utworzony, pojawi się 

po wpisaniu początku nazwy na rozwijanej li-

ście. W przeciwnym razie, program jednocześnie 

utworzy go i przypisze do aktualnej notatki. Nowe 

znaczniki badacz podaje po przecinku, przez co 

przypisywanie wielu kodów do jednej notatki jest 

sprawniejsze. Drugą metodą kodowania jest prze-

ciągnięcie notatki na nazwę danego znacznika 

w hierarchicznym drzewie. Proces umieszczania 

notatki w notatniku przebiega podobnie – poprzez 

przeciągnięcie lub kliknięcie nazwy obecnego no-

tatnika na górnym pasku notatki.

Na drzewie notatników i znaczników w nawiasach 

program wyświetla liczbę notatek należących do 

danej taksonomii. W ten sposób jednym rzutem oka 

badacz może zauważyć, które kategorie kodowe są 

częściej wykorzystywane, i w trakcie prac badaw-

czych dostosować dalsze kroki zgodnie z założenia-

mi teorii ugruntowanej.

Warto nadmienić, że zastosowanie Evernote jako 

narzędzia do kodowania danych z wywiadu może 

nastręczać pewnych trudności. Brakuje w nim na 

przykład funkcji, która pozwalałaby na przypisy-

wanie kodów poszczególnym fragmentom tekstu 

lub wierszom, tak jak jest to możliwe w NVivo (Nie-

dbalski, Ślęzak 2012) czy OpenCode (Niedbalski 

2012). Okno edycji tekstu wykorzystane w progra-

mie pozbawione jest możliwości tworzenia komen-

tarzy i przypisów, a znaczniki reprezentujące kody 

mogą być przypisane do całej notatki, a nie konkret-

nego miejsca w jej treści. Istnieją naturalnie sposoby 

obejścia tej limitacji, takie jak tworzenie oddzielnej 

notatki na każdy paragraf, jednak podejmowanie 

takich procedur może bardziej badaczowi pracę 

utrudniać niż w niej pomagać.

Na uwagę zasługuje także możliwość tworzenia od-

nośników pomiędzy notatkami. Gdy badacz kliknie 

prawym przyciskiem na notatce i wybierze „Kopiuj 

łącze notatki”, a następnie wklei takie łącze w innej 

notatce, tworzy tym samym powiązanie pomiędzy 

tymi dwiema informacjami. Łącza takie tworzą ze 

zbioru notatek Hipertekst i pozwalają na nielinio-

we poruszanie się po treści i, jak zauważyli Coffey, 

Holbrook i Atkinson (1996), znacznie bardziej inte-

raktywną relację pomiędzy tekstem a czytelnikami. 

Łącza takie są także istotną pomocą dla badacza 

w tym sensie, że można jednym kliknięciem zwery-

fikować lub przypomnieć sobie informację kryjącą 

się pod odnośnikiem.

Rys. 4. Przykład hierarchicznej struktury kodów 

utworzonej za pomocą znaczników

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 5. Interpretacja przez program wyszukiwania notebook:Psycho tag:”Alienacja” -tag:”generacjaX” migrac* intitle:blogi

Źródło: opracowanie własne.

Badacz często używający konkretnej formuły może 

ją zapisać w panelu podręcznym dla późniejszych 

zastosowań poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz 

wyszukiwanie...”.
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Analiza jakościowa w Evernote

Evernote nie został stworzony z myślą o analizie 

jakościowej. Aplikacja powstała jako narzędzie do 

sprawnego kopiowania, archiwizowania i przeszu-

kiwania zbiorów informacji. Jednak według Kellego 

(1997) także typowe programy z rodziny CAQDA 

(Computer-Assisted Qualitative Data Analysis) na-

leżą do tej samej kategorii narzędzi służących do 

administracji i archiwizacji danych. Są one w grun-

cie rzeczy programami do automatyzowania żmud-

nych czynności porządkowania i archiwizowania 

tekstów, wykonywanych w naukach hermeneu-

tycznych od stuleci. Dla przybliżenia jego możliwo-

ści jako aplikacji do analizy jakościowej w tabeli 2 

przedstawiono porównanie funkcjonalności Ever-

note oraz aplikacji specjalnie zaprojektowanej do 

wykorzystania przez badaczy jakościowych (Nie-

dbalski, Ślęzak 2012), a mianowicie pakietu NVivo 

w wersji 10.

Tabela 2. Porównanie zastosowań NVivo i Evernote do analizy jakościowej.

FUNKCJONALNOŚĆ NVIVO EVERNOTE

Tworzenie notatek Tworzenie memos za pomocą 
edytora tekstu

Tworzenie notatek za pomocą 
edytora tekstu

Kategoryzowanie treści Za pomocą węzłów  
i atrybutów Za pomocą znaczników

Wewnętrzne łączenie treści Za pomocą „See also links” Za pomocą łączy notatek

Wstawianie plików większych niż 100 MB TAK NIE

Zaawansowana edycja kodów Tworzenie związków między 
kodami NIE

Współpraca z innymi badaczami w czasie 
rzeczywistym Za pomocą NVivo Server Za pomocą notatników 

współdzielonych

Wspierane systemy operacyjne Windows Windows, OSX, Android, 
Apple iPad i iPhone

Upublicznianie informacji Poprzez „Ministrony” Poprzez publiczne notatniki 
w sieci WWW

Gromadzenie informacji z Internetu NVivo NCapture Evernote Web Clipper

Praca w terenie NIE Poprzez telefon lub tablet

Rozszerzanie za pomocą aplikacji NIE Poprzez otwarte API

Komentowanie i kategoryzowanie fragmentów 
tekstu Poprzez węzły i memo NIE

Przechowywanie treści multimedialnych TAK TAK

Komentowanie i kategoryzowanie treści 
multimedialnych TAK NIE

Analiza numeryczna treści Poprzez raporty, zapytania, 
chmurę tagów itp. NIE

Analiza graficzna treści Diagramy i wykresy NIE

Źródło: opracowanie własne.

Podobnie jak NVivo, Evernote posiada możliwość 

tworzenia notatek w edytorze tekstu, kategoryzowa-

nia ich, tworzenia wewnętrznej sieci powiązań oraz 

wstawiania treści multimedialnych. W przypadku 

Evernote w wersji premium treść notatki nie może 

przekraczać 100 MB, co może być kłopotliwe, gdy 

analizie poddaje się materiały audiowizualne. Oba 

programy pozwalają na współpracę z innymi bada-

czami w czasie rzeczywistym. W przypadku NVivo 

należy w tym celu zakupić oddzielne oprogramo-

wanie (NVivo server), a także zapewnić komputer 

(serwer), na którym będzie ono cały czas dostępne. 

W przypadku Evernote można skorzystać z funkcji 

notatników współdzielonych. Dzięki synchronizacji 

Evernote wspiera większą liczbę aplikacji. Dostępne 

są wersje na tablety, telefony, komputery firmy Apple 

oraz każdy inny system dzięki przeglądarce inter-

netowej. Dzięki otwartemu API (Application Interface) 

zewnętrzni producenci oprogramowania mogą two-

rzyć dodatkowe aplikacje współpracujące z Evernote. 

Przykładami takich aplikacji są na przykład Skitch do 

adnotacji obrazów, tworzenia podkreśleń i komen-

tarzy na zdjęciach oraz KustomNote (Kustomnote.

com), pozwalający na kreowanie internetowych an-

kiet i formularzy, których wyniki pojawiają się bez-

pośrednio na koncie Evernote. Szczególnie ta ostatnia 

propozycja wydaje się interesująca dla badaczy.

NVivo, w przeciwieństwie do Evernote, posiada 

możliwość tworzenia zaawansowanych związków 

między węzłami, komentowanie i kategoryzację 

treści multimedialnych oraz numeryczną i graficz-

ną analizę treści oraz autokodowanie. Nie ulega 

wątpliwości, że NVivo jest potężnym narzędziem 

specjalnie zaprojektowanym do analizy jakościo-

wej i wieloma funkcjonalnościami bezapelacyjnie 

przerasta Evernote w tym zastosowaniu. Jednak 

interfejs Evernote jest bardziej intuicyjny i wygod-

niejszy, a możliwość korzystania z niego na różno-

rodnych urządzeniach, włączając terminale mobil-

ne, takie jak tablet czy telefon, pozwala na spraw-

niejsze gromadzenie zbiorów danych do dalszej 

analizy. Efektywne korzystanie z pakietu NVivo 

wymaga nabycia określonego poziomu biegłości, 

przez co początkujący użytkownicy mogą się czuć 

zagubieni. Ponadto Evernote posiada wersję darmo-

wą, z której można korzystać dowolnie długo i, co 

szczególnie istotne, bez ryzyka utraty dostępu do 

zgromadzonych danych, jak ma to miejsce w przy-

padku 30-dniowej wersji testowej NVivo.

Poprzez bardziej uniwersalne przeznaczenie Everno-

te dobrze się sprawdza w zastosowaniach „okołopro-

jektowych”. Przykładowo, wielu badaczy, wliczając 

w to autorów niniejszego artykułu, zapoznając się 

z literaturą naukową, gromadzi cytaty i potrzebne 

fragmenty z publikacji drukowanych poprzez fo-

tografowanie ich wybranych ustępów za pomocą 

telefonu komórkowego. Tym sposobem, dzięki auto-

matycznej synchronizacji oraz rozpoznawaniu tek-

stu przez serwery Evernote, cytat, z którym badacz 

zapoznawał się w bibliotece, może zostać z łatwością 

odszukany na własnym komputerze, po uprzednim 

wpisaniu jego fragmentu w pole wyszukiwania.

Evernote pełni zatem rolę menadżera tekstów, opi-

sanego przez Bielińskiego, Iwińską i Rosińską-Kor-

dasiewicz (2007) jako 

program służący do zarządzania bazą tekstów 

z różnych źródeł (w różnych formatach). Możli-

wość taka stanowi duże ułatwienie dla tych, którzy 
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zbierają bardzo wiele różnego rodzaju danych (np. 

przy badaniach monograficznych), ponieważ pod-

stawą pracy w większości programów CAQDA jest 

wspólna baza danych określonego formatu. (s. 95)

Jednak badacz nie musi wybierać między dwoma 

rozwiązaniami. W wersji 10, pod naciskiem użyt-

kowników obu programów, producent pakietu 

NVivo wprowadził możliwość importu danych 

z Evernote, z zachowaniem całej treści oraz znaczni-

ków, które podczas importu zostają przekształcone 

w węzły (Qsr 2013). Nie ma zatem przeciwwskazań, 

by wstępnie informacje zbierać w Evernote, a gdy 

zajdzie potrzeba lub wymagania projektu przero-

sną możliwości Evernote, zaimportować całość do 

NVivo i tam kontynuować pracę.

Evernote i nowe perspektywy analityczne

Wprawdzie znaczna część tego tekstu poświęcona 

jest konkretnym możliwościom, jakie daje Evernote 

w zakresie pracy z danymi jakościowymi (docelowo 

przedstawiając to narzędzie jako alternatywę dla 

rozbudowanego oprogramowania typu CAQDA), 

celem opisu jest skłonienie czytelnika do general-

nej refleksji – czy i w jakim analitycznym kontek-

ście warto jest włączyć nową aplikację do badawczej 

skrzynki narzędziowej.

Potraktowanie Evernote jako programu, który pełni 

rolę wsparcia dla badaczy społecznych w procesie 

pracy z danymi, jest świadectwem tego, jak posze-

rza się instrumentarium, z którego można korzystać 

w prowadzeniu różnych projektów (także tych o roz-

budowanym zakresie i strukturze). Dla wielu zasto-

sowań badawczych naturalny będzie wybór bardziej 

zaawansowanych narzędzi, takich jak choćby NVivo, 

do którego Evernote jest w tekście porównany. Nie 

oznacza to jednak, że aplikacje niepomyślane trady-

cyjnie jako usługi wspierające proces badawczy nie 

mogą zostać w nim wykorzystane.

Jest to też zasadne o tyle, że wśród badaczy decydu-

jących się na wykorzystywanie w pracy analitycznej 

możliwości oferowanych przez nowe technologie 

informacyjno-komunikacyjne wielu jest takich, któ-

rzy przywykają do korzystania jednocześnie z kil-

ku narzędzi wspomagających analizę. Poszczegól-

ne narzędzia, w tym także i Evernote, mogą pełnić 

zarówno funkcję badawczych „czarnych skrzynek”, 

organizując cały warsztat analityczny, jak i być wy-

korzystywane jako jedna z większej liczby aplikacji.

Evernote jest kolejnym narzędziem, które pomaga 

lepiej organizować pracę badacza, a dodatkowo jego 

stosunkowo prosty interfejs pozwala na szybkie 

opanowanie podstaw korzystania z programu. Jest 

to istotne między innymi ze względu na możliwość 

zapraszania do wspólnej pracy nad różnymi pro-

jektami innych osób. Evernote dobrze sprawdza się 

jako usługa organizująca pracę zespołu, znacznie ją 

też przy tym usprawnia (także w wymiarze czaso-

wym). Dodatkowo, w ocenie przydatności narzę-

dzia warto wziąć pod uwagę fakt jego dostępności 

na urządzeniach mobilnych, co pozwala na wyko-

nywanie pracy analitycznej także niestacjonarnie.

Podobnie jak w przypadku oprogramowania dedy-

kowanego bezpośrednio do celów analitycznych, 

przydatność i skala zastosowania Evernote w proce-

sie badawczym zależeć będzie od kilku czynników. 

Z jednej strony chodzi tu o uwarunkowania tech-

niczne, czyli to, jak rozwijana będzie aplikacja, jaka 

będzie jej kompatybilność z innymi usługami i tak 

dalej, z drugiej natomiast – czynniki mentalne, czy-

li skłonność badaczy do wypróbowywania nowego 

narzędzia i otwartość na poznanie alternatywnego 

modelu pracy analitycznej. Obserwowanie tej ewo-

lucji pozwoli na wyciągnięcie wniosków o zakresie 

zmiany formuły warsztatu badawczego w czasach, 

gdy możliwości pracy badawczej daje coraz większa 

liczba programów, aplikacji i usług.

* * *

Czytelnika pragnącego poznać przykłady wyko-

rzystania Evernote w świecie nauki zainteresować 

mogą witryny WWW http://bit.ly/evernote_acade-

mia_1, http://bit.ly/evernote_academia_2 i http://bit.

ly/evernote_academia_3, na których zamieszczono 

przykłady i scenariusze wykorzystania programu 

w pracach naukowych (zarówno z zakresu nauk 

społecznych, jak i astronomii, archeologii i prawa).
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Evernote: Using Online Notes for Performing Qualitative Research

Abstract: The paper is a presentation of potential ways to use Evernote as a simple and cheap alternative to professional CAQDA 
(Computer-Assisted Qualitative Data Analysis) software packages, along with pointing specific limitations of the tool. The main 
functions useful in research and for analytic purposes are depicted, as well as techniques that enable the application of grounded 
theory methodology using Evernote are. Moreover, similarities and differences between Evernote and NVivo 10 are presented, 
and the analytical perspectives for the near future concerning the evolution of Evernote are drawn.
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