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5.3 Øvelse interview og farvekodning: 
Politisk portræt af en klassekammerat 

Formål Formålet er at give elever på C-niveau indsigt i, hvordan man arbejder med 
kvalitativ metode. Da der er mindre tid til projektarbejde på C-niveau, så 
udleveres spørgeguiden, og eleverne får præsenteret retningslinjer for det 
gode interview.  

Tanken er, at de skal arbejde med at kategorisere interviews (med 
klassekammerater), så de kan lave en politisk profil af hinanden. 

Hvornår i forløbet? Øvelsen kommer efter eleverne har fået arbejdet med ideologierne, 
fordelings- og værdipolitik samt Folketingets partier.  

Drejebog Varighed cirka 120 minutter. Eleverne fik som lektie at skrive portrætterne 
færdige hjemme 
 

1. Lærerintroduktion til øvelsen, kvalitativt arbejde og interviews 

inklusive mindre testkodning af interview. Link til forslag til 

præsentation og link til færdigt kodet interview med politisk 

portræt. 

 

2. Eleverne inddeles, så de kan arbejde to og to. De skal helst have en 
vis ro til at gennemføre interviewet. Spørgeguiden udleveres 

 
3. Eleverne interviewer hinanden på skift. Interviewet optages, og 

transskriberes 
 

4. Eleverne koder deres interview, og bruger display til at samle 
resultaterne 

 
5. Eleverne opsummerer i nogle linjer et politisk portræt af deres 

klassekammerat på baggrund af displayet (kan være lektie) 
 

6. Fælles præsentation af portrætterne. På tavlen tegnes et 
koordinatsystem over fordelings- og værdipolitik, hvor eleverne kan 
gå op og indplacere hinanden. Det giver anledning til en god debat 
om, hvorvidt de er placeret rigtigt 
 

7. Evt. fælles refleksion over styrker og svagheder ved kvalitativ 
metode 

 

https://drive.google.com/file/d/0B_z37W6WDm89c1JlSk5Mci1HejQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_z37W6WDm89c1JlSk5Mci1HejQ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1izUdUharamF4BTcSYkZWcIKfwREHgWDkeUwMAtjL85s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1izUdUharamF4BTcSYkZWcIKfwREHgWDkeUwMAtjL85s/edit?usp=sharing
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Kommentar Denne øvelse er tilpasset til C-niveau. Hvis man har et hold med mere tid til 
rådighed, så kan man skifte lærerintroduktionen ud med den induktive 
øvelse til interview-teknik og udarbejdelse af spørgeguide. Spørgeguiden er 
med vilje ret kort, men kan tilpasses efter behov. 

Eleverne var glade for øvelsen, formentlig fordi de skulle interviewe en 
klassekammerat. Samtidig affødte øvelsen at eleverne stillede mange 
spørgsmål til passager i deres transskriberede interview omkring, hvilken 
ideologi og type politik, der var tale om. Således fungerede øvelsen også som 
en god anvendelse af forløbets hidtidige begreber.  
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Arbejdspapir til elever: Farvekodning politisk portræt (test af farvekodning) 

Politisk portræt af Maria Björg Rasmussen 

Jeg har lavet et interview på baggrund af temaet danskernes holdning til indvandrere. Mit display ser 

således ud:  

Liberalisme  
 
 

Socialisme  
 
 

Konservatisme  
 
 

 

Interviewet blev lavet på baggrund af denne spørgeguide:  

Spørgeguide  
 

1. Fortæl lidt om dit politiske selv: Interesserer du dig for politik? Hvis ja, har du deltaget i politiske 
aktiviteter? Hvis nej, hvorfor er du ikke interesseret i politik?  
 

2. Hvad mener du om skatteniveauet i Danmark? 
 

3. Hvad mener du om brugerbetaling på lægebesøg? 
 

4. Hvem har ansvaret for at hjælpe, hvis din onkel er blevet arbejdsløs? 
 

5. Hvordan mener du, at den aktuelle flygtningesituation skal håndteres politisk?  
 

6. Hvor høj en prioritet mener du, at klima skal have i dansk politik? 
 

 

Nu vil jeg så begynde at kode mit interview, dvs. inddele det i relevante kategorier. Jeg koder interviewet 

på baggrund af mit display. Jeg tildeler nu hver af kategorierne farver (se overfor), og kan på den baggrund 

kode mit interview. Se hvordan på næste side, og fortsæt kodearbejdet. Vi gennemgår kodningen sammen. 

 

Interview med Maria Björg Rasmussen  

Den 23. september 2015 

 

VP:  Vil du fortælle lidt om dit politiske selv? Interesserer du dig for politik? 
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MBR:  Ja, det vil påstå, at jeg gør. Jeg følger med i dagspressen, ser Deadline og læser aviser, men 

jeg har også været ude af Danmark i et år, så derfor har jeg fulgt mere med i amerikansk 

politik det seneste år end i dansk politik.  

VP:  Deltager du i nogen politiske aktiviteter?  

MBR:  Nej, følger det bare 

VP:  Hvad mener du om skatteniveauet i Danmark? 

MBR:  Jeg mener, at skatteniveauet grundlæggende er ret tilpas. Jeg synes, at vi har et fint system, 

hvor man betaler kollektivt for sundhedsvæsen og andre sociale ydelser.  

VP:  Nu har du jo lige været i USA. Du mener ikke, at man skal sætte skatten lidt ned? 

MBR:  Nej, det jeg faktisk ikke. Vi har et ret unikt system i Danmark, hvor vi alle sammen betaler 

ind til det store fællesskab, og det giver os nogle fordele i forhold til et samfund som USA, 

hvor du virkelig er overladt til dig selv på alle mulige måder. Og det er rigtig fedt, hvis du 

har penge, men hvis du ikke har penge, så er det ikke. Og noget af det, jeg oplevede i USA, 

det var, at man kommer rigtig langt på sin kulturelle kapital i Danmark, hvorimod i USA er det 

kun ens pengekapital, der betyder noget. Jeg fik også et barn i USA, og der fik jeg stiftet 

bekendtskab med det amerikanske sundhedsvæsen, og må grundlæggende sige, at det er et 

fedt system, hvis man har en god forsikring, som vi havde, så kan man få skræddersyet sit 

forløb. Og det havde jeg stor glæde af. Men jeg kan også godt se, at hvis man ikke har en god 

forsikring, og det er en udgift, man skal holde for sig selv, så kan det ruinere én fuldstændigt. 

Plus man har mere frihed i USA, men man er også meget mere bundet af at være nødt til at 

tjene penge. Så jeg synes, at den danske velfærdsmodel har flere fordele end ulemper.  

VP:  Hvad mener du så om brugerbetaling på lægebesøg?  

MBR:  Det kunne jeg godt se en vis pointe i at indføre, så man får en vis respekt for lægebesøget og 

tænker, at hvis man skal betale 50 eller 100 kroner som man gør i Sverige, så kan man 

sige ”har jeg brug for det her lægebesøg”. På den anden side er det en udgift, som mange 

ikke ville kunne løfte. Så der er jeg lidt splittet. 

VP:  Okay. Hvem mener du har ansvaret, hvis din onkel bliver arbejdsløs? 

MBR:  Jeg mener, at det er godt, at vi har et arbejdsløshedsforsikringsprincip i Danmark, som gør at 

man kan få hjælp i en periode, fordi det gør, at lønniveauet bliver holdt oppe. Og jeg synes, 

det ville være skidt med det amerikaske system, hvor man har utroligt lav mindsteløn som 

gør, at folk skal arbejde 3-4 jobs for at kunne betale en husleje. Den danske model er med til 

at sikre, at man ikke kan udbytte arbejdere. Men det vel min onkels eget ansvar at finde sig 

et nyt job.  

VP:  Så du mener ikke, at din familie skal ind og passe på ham? 
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MBR:  Jeg håber, at han har betalt til en a-kasse og kan få dagpenge. Så jeg mener, at man har et 

ansvar for at sikre sig mod arbejdsløshed og når han har forsikret sig, så håber jeg, at den 

forsikring hjælper ham i en periode, og så håber jeg, at hans netværk og hans egne evner kan 

bringe ham videre i et nyt job. Men der kan selvfølgelig være nogle strukturelle problemer 

som gør, at han er uheldig at miste sit job et sted i Danmark, hvor der ikke er så mange jobs 

at finde. Og det er vel et strukturelt problem, som ikke er min onkels. Hvis han har mulighed 

for at flytte for et job, så kunne han måske også overveje det.  

VP:  Hvordan mener du, at den aktuelle flygtningesituation skal håndteres politisk?  

MBR:  Den synes jeg skal håndteres på europæisk plan. Så Danmark skal være med i en kollektiv 

beslutning. Men det kan vi selvfølgelig ikke pga. forbeholdene … 

VP:  Så hvad skal vi gøre med dem? 

MBR:  Dem går jeg ind for at vi skal afskaffe. Alle sammen. Men det er en politisk beslutning på 

længere sigt. Men jeg synes, man skal prøve at håndtere det på europæisk plan og ikke på 

nationalt plan, for det kan vi ikke. Man kunne jo godt bare lukke grænserne og sige, at ingen 

må komme ind, men det synes jeg er en virkelig dårlig ide, fordi det er et fælles problem.  

VP:  Hvorfor mener du, at det er så vigtigt vi hjælper? 

MBR:  Det er mennesker på flugt. Og de flygter jo trods alt fra noget. Det er individuelle mennesker, 

der har brug for hjælp og de flygter fra en grusom situation, så de har brug for hjælp, når de 

kommer frem. Og de kan ikke få hjælp i deres nærområde (…) 

VP:  Hvor høj en prioritet mener du at klimaet skal have i dansk politik? 

MBR:  Høj, også nok højere end den har nu. Fordi det er trods alt … jeg synes, at alt peger i retning 

af, at vi udnytter klimaet, så jeg synes godt, man kunne gøre noget mere strukturelt at skabe 

nogle incitamenter til at være mere miljøbevidste fx i produktionen. Nu har jeg boet i USA i 

lang tid, og hvis man lader profitten styre, så går man efter laveste fællesnævner, og så 

gælder det om at tjene penge hurtigst muligt. Det er trods alt kapitalismens ånd. Og det har 

selvfølgelig sine fordele, men der kan også være andre højere mål her i verden, som at passe 

på jorden. Og der bliver man nok nødt til at skabe nogle incitamentstrukturer, der kommer 

fra ydre ting. Og selvfølgelig er man nødt til at gøre det på europæisk plan som minimum, for 

ellers så kan man ikke være med på den internationale bane (…) 
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Arbejdspapir til elever: Politisk portrætøvelse (selve øvelsen) 

Vi har nu arbejde med ideologier og politiske partier. Derfor er det tid til at lave en kvalitativ øvelse, hvor I 

skal portrættere en klassekammerat politisk. Følg opgavebeskrivelsen nedenfor trin for trin.  

1. Interviewet 

I skiftes til at interviewe hinanden ud fra spørgeguiden nedenfor. Det er vigtigt at lytte til hinandens svar, 

og at stille opfølgende spørgsmål. I skal optage interviewene på jeres telefon.  

Spørgeguide – husk uddybende spørgsmål undervejs! 
 

1. Fortæl lidt om dit politiske selv: Interesserer du dig for politik? Hvis ja, har du deltaget i politiske 
aktiviteter? Hvis nej, hvorfor er du ikke interesseret i politik?  
 

2. Hvad mener du om skatteniveauet i Danmark? 
 

3. Hvad mener du om brugerbetaling på lægebesøg? 
 

4. Hvem har ansvaret for at hjælpe, hvis din onkel er blevet arbejdsløs? 
 

5. Hvordan mener du, at den aktuelle flygtningesituation skal håndteres politisk?  
 

6. Hvor høj en prioritet mener du, at klima skal have i dansk politik? 
 

2. Transskribering af interview 

I skal skrive interviewene ud, dvs. skrive i et dokument præcis, hvad den anden person sagde. Det skal I 

nemlig bruge til næste del af opgaven. 

3. Kodning af interview 

Marker hvor i teksten, du kan finde udtryk for liberalisme, socialisme og konservatisme. Marker også, hvad 

der er fordelings-og værdipolitik.  

4. Display 

Indsæt relevante citater fra interviewet i displayet nedenfor.  

Liberalisme  
 
 

Socialisme  
 
 

Konservatisme  
 
 

5. Politisk portræt 

Opsummer på baggrund af dit display, hvad der kendetegner din klassekammerats politiske ståsted. Husk 

relevante begreber. Måske kan du endda gætte et parti? 

 


