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BevezetBevezetéés az interjs az interjúúelemzelemzéés s 

mmóódszertandszertanáábaba

KutatKutatáás tervezs tervezéés szakaszais szakaszai

�� KiindulKiinduláási pontok si pontok –– hipothipotéézisek (statisztikai zisek (statisztikai 
hipothipotéézis)zis)

�� KonceptualizKonceptualizáállááss: a mutat: a mutatóók megtalk megtaláálláásasa

�� OperacionalizOperacionalizáállááss

�� KKéérdrdııíív/interjv/interjúúvváázlat kzlat kéészszííttéése se 
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InterjInterjúú kkéészszííttéés s ááltalltaláános szabnos szabáályailyai

�� A kA kéérdezrdezéés ms mőővvéészete (szete (erotetikaerotetika), a k), a kéérdezrdezéés s 
mmóódjaidjai

�� KutatKutatóói ali aláázatzat

�� A hallgatA hallgatáás szerepes szerepe

�� Az empAz empáátia fontosstia fontossáága ga 

�� A kA kéérdezrdezıı felkfelkéészszüültsltséége (ge (éés ennek s ennek 
kommunikkommunikáácicióója)ja)

InterjInterjúú ttíípusokpusok

�� StrukturStrukturáált (vezlt (vezéérfonal) interjrfonal) interjúúkk

�� FFéélig strukturlig strukturáált interjlt interjúúkk

�� MMéélyinterjlyinterjúúkk

�� ÉÉletletúútinterjtinterjúúk (k (oraloral historyhistory, narrat, narratíív interjv interjúú))

�� FFóókuszcsoport beszkuszcsoport beszéélgetlgetééss
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Gyakorlati tanGyakorlati tanáácsokcsok

�� InterjInterjúú vváázlatzlat

�� A legfontosabb: mA legfontosabb: mőőkkööddıı diktafon, elemek, diktafon, elemek, 
ppóótelemektelemek

�� Terepen lenni: soha vissza nem tTerepen lenni: soha vissza nem téérrıı alkalomalkalom

�� Hogyan fojtsuk el nevetHogyan fojtsuk el nevetééssüünk?nk?

InterjInterjúú elemzelemzééss

�� LapszLapszééli kli kóódoldoláás s –– edgeedge--codingcoding

�� HHáátrahagyott nyomok megfigyeltrahagyott nyomok megfigyeléése (se (EugeneEugene J. J. WebbWebb))

�� A vilA viláág mint tg mint táársadalmi konstrukcirsadalmi konstrukcióó ((BergerBerger ––
LuckmanLuckman))

�� Diskurzus: intDiskurzus: intéézmzméényesnyesüült gondolkodlt gondolkodáási msi móód, d, 
megszabja mit mondhatunk, gondolhatunk valamirmegszabja mit mondhatunk, gondolhatunk valamirııl. l. 
((FoucaultFoucault))
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InterjInterjúúelemzelemzéés mint tartalomelemzs mint tartalomelemzééss

�� kköözlzléések elemzsek elemzéése (ki, mit, kinek, hogyan, mise (ki, mit, kinek, hogyan, miéért, milyen rt, milyen 
hathatáással)ssal)

�� keretek/kontextus ismeretekeretek/kontextus ismerete
�� tartalomelemztartalomelemzéés: ks: kóódoldolááss
�� manifesztmanifeszt éés ls láátens tartalomtens tartalom

�� manifesztmanifeszt tartalom: tartalom: a la lááthatthatóó, k, köönnyen megnyilvnnyen megnyilváánulnulóó, felsz, felszííni ni 
tartalomtartalom

�� lláátens tartalomtens tartalom: rejtett, : rejtett, áám megfejthetm megfejthetıı, felfejthet, felfejthetıı –– a ka köözlzlıı
stratstratéégigiááinak megfejtinak megfejtéésese

InterjInterjúúelemzelemzéés fontosabb ls fontosabb lééppééseisei

�� SzSzööveg leveg leíírráása: mindent le kell sa: mindent le kell íírni!!! rni!!! 
�� KKöözpontozzpontozáás: ms: máár r éértelmezrtelmezééss
�� AnonimizAnonimizáállááss

�� NyomtatNyomtatáás miks mikééntje!ntje!
�� KKóódoldolááss
�� TematizTematizáácicióókk (k(kóódok) beazonosdok) beazonosííttáásasa
�� TematizTematizáácicióóss ttáábla kbla kéészszííttéése se 
�� TematizTematizáácicióókk (k(kóódok) csoportosdok) csoportosííttáása (ksa (kóódcsaldcsaláád, d, klaszterekklaszterek))
�� KvantitatKvantitatíív v öösszegzsszegzééss
�� KvalitatKvalitatíív lev leíírrááss
�� KvalitatKvalitatíív v éértelmezrtelmezééss
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KKööszszöönnööm megtisztelm megtisztelıı

figyelmfigyelmüüket!ket!

pappzapappza@@yahoo.comyahoo.com


