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3.1 Што е тематска анализа?

Тематска анализа е метод за анализирање на
квалитативни податоци. Најчесто се применува за
анализирање збир од текстови, како на пример
транскрипти од длабински интервјуа. Истражувачот
внимателно го прегледува текстот со цел да  ги
идентификува општите теми што извираат од него –
прашања, идеи и обрасци на значења што  се
повторуваат.  

Постојат различни пристапи во спроведувањето на
тематска анализа, но вообичаено форма се постапува
според 6 основни чекори: 

• Запознавање со текстот
• Кодирање
• Генерирање теми
• Ревидирање на темите
• Дефинирање и означување на темите
• Пишување на извештајот од анализата

Оваа постапка била најпрво развиена во психолошките
истражувања, но потоа е прилагодена и се применува во
многу други истажувачки области.

3.2 Кога се користи тематската анализа?

Тематската анализа е корисен метод кога сакаме да
откриеме нешто за гледиштата, мислењата, знаењето,
искуствата или вредностие на луѓето од збир од
квалитативни податоци (на пример, транскрипти од
интервјуа, профили на социјални мрежи, описни
одговори во анкетни прашалници). 

Примери на истражувачки прашања на кои може да се
одговори со тематска анализа:
• Како лицата со ретки болести ги доживуваат докторите
во болниците?
• Какви искуства имаат девојките со сајтови за
посредување?
• Какви се гледиштата на лицата со посебни потреби за
телевизиските програми?
• Како се третираат родовите прашањата во наставата по
историја во средните училишта?



За да се одговори на коебило од овие прашања, треба
прво да се соберат податоци од група испитаници и
потоа да се анализираат. Тематската анализа овозможува
голема флексибилност при интерпретацијата на
податоците и лесна обработка на голем обем податоци
преку нивно сортирање по теми. Од друга страна, ова
исто така носи и ризик од губење на нијансите и
деталите во податоците. 

Тематската анализа е честопати доста субјективна
бидејќи се потпира врз проценката на истражувачот, така
што мора да многу внимателно да се размислува во текот
на кодирањето, изборот на темите и интерпретацијата.
Затоа, се препорачува текстот неколку пати да се
препрочита за да биде истражувачот сигурен дека она
што го кодирал и навистина е присутно во текстот,
односно да не пропуштил нешто што го има текстот а не
е кодирано. 

3.3 Различни пристапи во тематската
анализа

 
Откако истражувачот ќе реши да користи тематска
аналииза, треба да размисли за тоа каков пристап ќе
примени. 

Постои разлика меѓу индуктивниот и дедуктивниот
пристап: 

• Индуктивниот пристап подразбира дека истражувачот
ги определува темите тргнувајќи од податоците, или
дека темите извираат од податоците;
• Дедуктивниот пристап значи дека истражувачот, врз
основа на претходна теорија или знаење, однапред
одредува теми што очекува дека ќе ги најде во текстот, а
потоа ги бара потоа податоците што се совпаѓаат со
темите.   



Исто така, има разлика и меѓу семантичкиот и латентниот
пристап: 

• Семантичкиот пристап подразбира анализирање на
манифестната или видливата содржина на податоците.

• Латентниот пристап подразбира трагање по скриеното
значење на текстот, или откривање на претпоставките
врз кои може да се потпираат податоците.

Откако истражувачот ќе го одбере пристапот што ќе го
примени при спроведувањето на тематската анализа,
потоа е препорачливо да ги следи овие 6 чекори:

1 - Запознавање со податоците

Првиот чекор е запознавање со податоците. Важно е
истражувачот прво да направи сеопфатен преглед на
сите собрани податоци, пред да премине кон анализата
на одделни сегменти. Ова може да подразбира
симнување на текст (транскрибирање) од аудио снимки,
првично читање на текстот со правење почетни белешки
или генерално прегледување заради запознавање со
податоците. 

2 - Кодирање

Следен чекор е кодирањето на податоците. Ова
подразбира означување на делови од текстот (фрази или
реченици) и нивно обележување со куси назнаки или
„кодови“ за да се опише нивната содржина. На пример,
да речеме дека ги истражуваме искуствата и гледиштата
на возрасни испитаници кои пораснале во семејства во
кои родителите подеднакво или речиси подеднакво ги
делеле обврските околу грижата за децата. Сме
реализирале десетина полуструктурирани квалитативни
интервјуа и сме направиле транскрипти од нив.  



Пример 3.1 
Кодирање на квалитативни податоци

 
Исечок од интервју:

 
„Мислам дека моите родители многу влијаеја врз тоа да се
чувствувам ослободено како жена и врз тоа каков партнер да си
најдам во животот... партнер кому ќе му биде убаво да е со мене
дома, со кого ќе ги делиме еднакво обврските, ... човек што
разбира дека сме еднакво одговорни за растењето и
воспитувањето на децата, човек со кој заемно ќе си се
поддржуваме. Мислам дека особено татко ми влијаеше, особено
зашто го гледав дека работеше многу од домашните работи. Тоа
ми помогна да сфатам дека една жена не може и да работи и да
излегува и да ги врши домашните работи... партнерот мора да има
разбирање за тоа дека треба да си помагаат, да ги делат
обврските... особено околу децата.“ 

Кодови:

Во овој извадок, се означени различни фрази со
различни бои што соодветствуваат на различните
кодови. Секој код опишува некакви уверувања на
учесникот што зборувал за своето искуство. 

Во оваа фаза треба темелно да се поминат транскриптите
од секое интервју и да се обележи се што се чини
релевантно или интересно. Се означуваат сите фрази и
реченици што соодветствуваат на кодовите, а како што се
читаат транскриптите се додадаваат и нови кодови.
Откако ќе се заврши со ова, се средуваат податоците и се
делат на групи што се идентификуваат според кодовите.
Овие кодови овозможуваат да се добие сумиран преглед
на главните поенти и на значењето што се повторува низ
податоците. 

Поделба на улогите
Улогата на родителите
Еднаквост на жената со мажот

Правата на жената

Влијание на таткото



При овој чекор може да заклучиме дека некои од
кодовите не се битни и дека треба да се отфрлат поради
тоа што не се појавуваат често во податоците и не се
совпаѓаат со идентификуваните теми. Други кодови, пак,
може да се претворат во теми бидејќи се покажува дека
се од поопшт карактер и во нив можат да се вклучат
повеќе други кодови. Во овој процес, темите кои се
генерираат треба да се совпаѓаат со целта на
истражувањето. 

4  - Ревидирање на темите

Истражувачот мора да се осигури дека темите се корисни
и дека доследно ги претставуваат податоците. Во овој
чекор истражувачот повторно се враќа на податоците и
ги споредува со идентификуваните теми. Притоа, треба
внимателно да процени дали има грешки или дали се
потребни промени за генерираните теми да се подобрат. 

Доколку се појават проблеми со темите тие можат да се
поделат, да се комбинираат, некои да се отфрлат или да
се направат нови, со цел подобро да соодветствуваат на
податоците и да бидат попрецизни.

 3 - Генерирање теми

Откако ќе се прегледаат материјалите и ќе се креираат
кодови, се прегледуваат одново кодовите, се
идентификуваат обрасци во податоците и се генерираат
теми. Темите се пошироки од кодовите и најчесто
неколку кодови се комбинираат во една тема. На
примерот што го прикажавме погоре, комбинирањето на
кодовите би изгледало вака:  

Пример 3.2
Претворување на кодовите во теми



5 - Дефинирање и именување на темите

Откако ќе се состави финалниот список на теми, тие
попрецизно се именуваат и се дефинираат.
Дефинирањето на темите значи јасно формулирање на
секоја тема со цел од самиот назив полесно да се
разберат податоците. Именувањето на темите значи да
се изнајде кратко и јасно име за секоја тема. 
На пример, во прикажаниот пример, улогата на
родителите, на таткото или на мајката, може најопшто да
се формулира во тема “влијание на семејството“. 

6 - Пишување на анализата

Овој чекор значи пишување на анализата врз основа на
податоците. Како и сите истражувачки извештаи, и
извештајот од тематската анализа треба да се почне со
вовед во кој се наведува истражувачкото прашање,
целите и конкретниот пристап што бил применет. Овде
треба да се вклучи дел за применетата методологија, со
објаснување како се собрани податоците (на пример,
преку квалитативни полуструктурирани интервјуа) и
како е спроведена самата тематска анализа. 

Делот за резултатите или наодите вообичаено се
осврнува на секоја тема посебно. Се наведува колку
често се појавуваат темите и кое е нивното значење,
вклучувајќи примери од податоците кои служат како
докази. Крајниот заклучок ги објаснува главните
премиси и покажува како анализата одговара на
генералното истражувачко прашање. 



Изработката на овој Прирачник е дел од акциското
истражување за формирање на Мрежа од совети на

публики, што Институтот РЕСИС го спроведе 
со поддршка на Програмата Цивика Мобилитас.
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