
TARTALOMELEMZÉS 

A kvantitatív és kvalitatív módszer 



Mi a tartalomelemzés? 

 Közlemények 

 Szövegek 

 Képek 

 Hangfelvételek 

 Gesztusok 

 Táncok 

 Filmek 

 

 

közlés jelegű 
megnyilat-
kozásai 

ki nem 
mondott 
közlések 
feltárása 



TE definíció 

 Tartalomelemzésnek nevezzük azt a kutatási 
eljárást, amely segítségével a 
szövegadatokból olyan következtetések 
vonhatók le, amelyek a közleményekben 
nyíltan nincsenek kimondva, de a szöveg 
szerkezetéből, az elemek együttes 
előfordulásából és azok törvényszerűen 
visszatérő sajátosságaiból kiolvashatók. 
(Lehota) 



A módszer hagyományai, alapelvei, 
alkalmazási területei 
 
Tudományos kritériumok: 

 Objektív 

 Szisztematikus 

 Megismételhető 

 Megbízható 

 



Két eljárás 

Kvantitatív módszer – pozitivista felfogás 

 Mintakeresés  

 A minták  egymáshoz való viszonya 

 Kódokra redukálás 

 Témák vagy koncepciók reprezentálása 

 

Kvalitatív módszer - humanista felfogás 

 jelentés- és interpretációkeresést 

 

 

 

 

 

 

 



A tartalomelemzés lépései 

 1. kódolás 

 2.  elemzés 

 3. értelmezés 



A kvantitatív, kvalitatív módszer 
összefonódása 

 Kódolás – kvalitatív eljárás  

 Kvantitatív adatok – statisztikai elemzés, 
értelmezés, adatelemzés = kvalitatív eljárás 
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Mikor kvantitatív , mikor 
kvalitatív 
 Kvantitatív: nagyobb korpusz, sok kis korpusz 

 Kvalitatív: kisebb szövegek 



Előnyök, hátrányok 

 Kvantitatív – jelentésgazdagság-vesztés 

 Kvalitatív – besorolás módja 



A KVANTITATÍV KVALITATÍV 
ELEMZÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 



adat 

kvantitatív kvalitatív 

mennyiségi Szöveg, kép, 
cselekvéssorozat 
kategóriák, fogalmak stb.  



Az adatbázis nagysága 

kvantitatív kvalitatív 

Nagy 
adatbázis 

A részletes elemzések miatt / 
szövegből kiemelkedő 
kategóriák miatt csak 
kevesebb anyaggal 
dolgozhat 



automatizálhatóság 

kvantitatív kvalitatív 

nagyfokú Kézi kódolás 



ELJÁRÁS 

kvantitatív kvalitatív 

Matematikai, 
statisztikai , leíró pl.: 
szógyakoriságok és 
azok együttes 
előfordulási 
mintázatai 

Leíró és interpretatív, 
állandó önellenőrzés, 
összehasonlítás 



Módszer 

kvantitatív kvalitatív 

Deduktív Induktív 



Szemlélet 

kvantitatív kvalitatív 
Merev, zárt, spekulatív módon 
bizonyítani akaró 

Rugalmas, nyitott 



Kutatási stratégia 

kvantitatív kvalitatív 
Strukturált/statikus Strukturálatlan/folyamatos 



A tudományos megismerés útja 
alapján 
kvantitatív kvalitatív 
Kiindulópont a hipotézis, az elméleti 
hipotézis tesztelése 

Nullhipotézis, elméletalkotás az 
adatokból alakul ki, a hipotézis vagy 
tézis a kutatás eredménye lesz. 



Hipotézisbizonyítás 

kvantitatív kvalitatív 
A kutatás eredményeiből alakul ki A kutatás folyamatából származik 



Kategóriák, kódok 

kvantitatív kvalitatív 

Kutatás előtt 
felállított kódok, 
kérdések 

Az adathalmazból 
emelkednek ki a 
kategóriák 



A jelentés megjelenésének 
formái 
kvantitatív kvalitatív 
Explicit jelenségekkel dolgozik Explicit és implicit jelentéssel is 

dolgozik 



Megközelítés 

kvantitatív kvalitatív 
Objektivitásra törekvő, a szubjektumot 
nem ismeri el a kutatás folyamatában - 
kívülálló 

Szubjektumban gyökerező, azt vállaló 
kiindulópont, de objektív leírás – 
 bennfentes 



Az adat leírása, a 
kategóriák jellemzése 
kvantitatív kvalitatív 
Általános minták, gyakran előforduló 
elemek leírása, egyedi esetek 
figyelmen kívül hagyása 

Elsősorban a mintákat keresi, de célja 
az összes lehetséges variáció 
megtalálása, leírása és magyarázata. A 
kategória lehetővé teszi a 
maximumvariáció megjelenését a 
leírásánál is. 



A minták jellemzése 

kvantitatív kvalitatív 
Statikus leírások: azaz a világ bizonyos 
tényállásai hogyan ragadhatók meg. 

Dinamikus leírásra törekszik. Arra 
kíváncsi, hogy a minták hogyan, minek 
a hatására változnak. Az egyedi esetek 
megfigyelése egy változási folyamat 
kezdetére utalhat. 



Feladata 

kvantitatív kvalitatív 

Hipotézis tesztelése, 
egy elmélet 
bizonyítása 

Egy elmélet alkotása, 
generálása 



Az értékelés kritériumai 

kvantitatív kvalitatív 
Érvényesség, megbízhatóság, 
objektivitás, általánosíthatóság 

Hitelesség, érvényesség, 
dokumentáltság: az egyedi módszer és 
alkalmazásának pontos leírása 
érveltség: elvek és módszerek 
alkalmazásának elméleti indoklása 
szabályszerűség: a kutatási folyamat 
szabályainak következetes 
alkalmazása 
kommunikatív validitás: visszacsatolás 
az érintettek felé 
trianguláció: „harmadik szemmel” 
tekinteni az eredményekre 



Cél 

kvantitatív kvalitatív 

Szabályosságok, 
gyakoriságok, minták 
keresése 

Jelentésalkotások, 
jelentésmezők 
pontosítása, 
fogalmak közti 
összefüggések 
feltárása 



A társadalmi valóság képe 

kvantitatív kvalitatív 

Statikus és a 
szereplőtől független 

Folyamatosan alakuló 
és a szereplő által 
konstruált 



A MAXQDA SZÖVEGELEMZŐ PROGRAM 



A szövegelemző szoftverekről 

 Rendszeres, rendezett munka 

 a kódolás folyamatában nyújtják a legtöbb 
segítséget 



MAXQDA 



A kódolás 






























