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Program 

1. Formål med at arbejde med kvalitativ metode 
2. Interview 

• Operationalisering 
• Gennemførelse af interviews inkl. øvelse 
• Bearbejdning af interviewdata 
• Øvelse: Et kvalitativt politisk portræt 

3. Observation 
• Operationalisering 
• Gennemførelse af observation  
• Bearbejdning af data fra observation 

4. Styrker og svagheder ved metoderne inkl. øvelse 
5. Fælles opsamling og diskussion 



Hvorfor kvalitativ metode? I 

• Metode er kernestof på alle niveauer 

• Øget fokus på metode i den nye læreplan på 
A-niveau: 

– ”kvalitativ og kvantitativ metode, herunder 
tilrettelæggelse og gennemførelse af 
undersøgelser samt systematisk behandling af 
forskellige typer data” 

• Der kan indgå kvalitative interviews som bilag i 
den skriftlige eksamen 



Hvorfor kvalitativ metode? II 

 



Hvorfor kvalitativ metode? III 

• Metode kan tilbyde god afveksling i 
skoledagen fx med aktiviteter ud af huset 

• Metode skal ikke læres teoretisk, men hands-
on. Metode = aktive elever  

• Studieforberedende at arbejde systematisk 



INTERVIEW 



Operationalisering forud for interviews I 

• Formålet er at operationalisere begreber og at 
udvikle en spørgeguide og at bruge display fra 
start 



Operationalisering forud for interviews II 

 



Operationalisering forud for interviews III 

• CL-øvelse “Bordet rundt” 

– Øvelsen sikrer, at eleverne til hele tiden har den teoretiske 
ramme i baghovedet og aktiverer begreber fra forløbet 

– Eleverne får produceret spørgsmål og kan lede til diskussion om 
formulering af spørgsmål 

– Kan også bruges til spørgeskema eller observation 

 



Operationalisering forud for interviews IV 

Beskrivelse af øvelsen: Først lærerintro og summeøvelse om 
kvalitativ metode, interviews, fordele/ulemper og triangulering. 
Eksemplificeret ved holdninger til integration 

1. Runde I: Eleverne lister alle relevante begreber mv. fra forløbet 

2. Runde II: Spørgsmål til danskere og indvandrere for at undersøge 
fordomme (uden at spørge, om de har fordomme) 

3. Runde III: Spørgsmål til holdninger til indvandrere 

4. Runde IV: Konkrete spørgsmål til at undersøge indvandreres 
politiske deltagelse (pga. viden om lav valgdeltagelse) 

5. Skriv i fælles Google doc, og sæt begreber i parantes efter 
spørgsmålet 



Operationalisering forud for interviews V 

• Eksempler: 

– PPT med bordet rundt øvelse integration 

– PPT med bordet rundt øvelse køn 

– PPT med bordet rundt øvelse interview af bedsteforældreøvelse 
om socialisering 

• Eksempler på elevernes arbejde med 
spørgeguide: 

– Integration 

– Interviews med bedsteforældre 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1JaRw4hkjG-1FxVRczhXDi0tRpxBCxh_q3A6o_C8hQxA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1YvpvYrVpRjaboXZiV80eiUcXQIJCJO86
https://docs.google.com/presentation/d/1DnoC1pQ1NRIl9r83-1thcoEX9C2BwMYrt_73D6CdAk0/editslide=id.p1
https://docs.google.com/document/d/1kVKI4_bKT137iGecpnQq8nYtxWEqyFJiOjbBMp5t9xA/editheading=h.ghw9gbpb4e4f
https://docs.google.com/document/d/1HS1G8mIgG1oL56i5GWvcbnbPWe9QEdeW7zfmcSdie-w/edit?usp=sharing


Display I 

• Formålet er at give eleverne: 

– Fokus på problemstillingen før, under og efter 
interviewet 

– En slags kodeliste (der udvikles undervejs) 

– Systematik i kodning/bearbejdning af interviewet 

– Et display kan også bruges til feltstudier 

 



Display II 

• Regler for display 
1. Autensitet: Man skal kunne følge de data, der står i 

displayet tilbage til fx det interview som data kommer 
fra. Dermed sikrer man, at man analyserer på baggrund 
af materialet og ikke ens egne forhåndsforventninger.  

2. Inklusion: Alt data i hver kategori skal inkluderes. Det 
sikrer, at eventuelle afvigelser kan opdages, og at der er 
grundlag for en analytisk konklusion på baggrund af hele 
materialet.  

3. Transparens: Det skal være gennemskueligt, hvordan et 
display er lavet. Det er godt for undersøgelsens validitet 

 
Inspiration fra Dahler-Larsen, Peter (2012): ”Display” i Metoder i Statskundskab, 2. udgave Hans 
Reitzels Forlag, side 191ff 



Display III 

 



Display IV 



Gennemførelse af interviews I 

• Formålet er at give eleverne en induktiv 
forståelse af det gode interview 

• Eller afprøvning af spørgeguide 

• Rollespillet kan:  

– Laves i forskelligt omfang efter elevernes niveau 
og klassetrin  

– Give inspiration til at bruge reflekterende team i 
selve interviewsituationen 

 



Gennemførelse af interviews II 

Beskrivelse af øvelsen: 

1. Kort læreroplæg, og grupper inddeles i 4-5 personer 

2. Grupperne fordeler rollerne imellem sig (interviewperson, 
interviewer, reflekterende team og evt. spilfordeler) 

3. Grupperne spiller de forskellige situationer, og skifter roller 
undervejs 

4. På baggrund af gruppens erfaringer i rollespillet udarbejder 
de 2-3 retningslinjer for det gode interview til klassen 

5. Klassedialog med opsamling 
 



PRØV SELV! 

• Grupper af 4-5 personer 

• Fælles opsamling med retningslinjer for det 
gode interview 

 

 

 



Eleveksempler på retningslinjer for det 
gode interview 

Gode resultater med konstruktive retningslinjer 
omkring det gode interview: 

 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1YMJIqi44jI6kwT9lOpybbasrj_4iquQjHnihv75ZNpY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YMJIqi44jI6kwT9lOpybbasrj_4iquQjHnihv75ZNpY/edit?usp=sharing


Bearbejdning af interview I 

• Formålet er at målrette elevernes evne til at 
bearbejde kvalitativt materiale systematisk 

– Farvekodning af interviews + display 

– Farvekodning af interviews i avisartikler + display 

– Farvekodning af 
avisartikler/debatindlæg/kronikker + display 

 



Bearbejdning af interview II 

• Start med fælles ”stopprøve” før eleverne slippes løs på 
egne interviews 

• Eksempel: Holdning til flygtninge og indvandrere 
1. Første del af interviewet, der er kodet på forhånd, 

gennemgås på projektoren 
2. Eleverne koder resten af interviewet individuelt eller 

med sidemanden. Link til display og transskribering her 
(flygtninge) 

3. Klassedialog med gennemgang af kodningen af resten af 
interviewet, og evt. diskussion om kategorier og/eller 
kodningen. Link til det farvekodede interview her. 

• Et andet eksempel er optakten til ”politisk 
portrætøvelse”, hvis man arbejder med politik 

 

https://docs.google.com/document/d/1zhLj-CkyNL1XN1IdSQAo-6rt4YQV6mmRMUxPL5AUQyU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_z37W6WDm89bVc3VWhsYzFldGM/view?usp=sharing
https://forlagetcolumbus.dk/uploads/tx_tcfiledownload/5.3_OEvelse_i_interview_og_farvekodning_et_politisk_portraet_af_en_klassekammerat.pdf
https://forlagetcolumbus.dk/uploads/tx_tcfiledownload/5.3_OEvelse_i_interview_og_farvekodning_et_politisk_portraet_af_en_klassekammerat.pdf


Bearbejdning af interview III 

• Farvekodning og displays også kan bruges på 
andet end interviews, fx (med tilhørende 
øvelser):  

– Farvekodning + display af interviews i artikler 

– Farvekodning + display på kronikker eller 
lignende  

– Eksempel på kronik af Aydin Soei 

• Grupper fra 2.d link 1 og link 2 

– Øvelser til 5.4 på hjemmesiden 

https://docs.google.com/document/d/1cyF6Jj5WnVegOjZ3cW_xvv5A_YqVhsBuPbNlGCEs_kw/edit
https://docs.google.com/document/d/14ddrdei7qAL3snP443ECTTGi6wUSs0fRY9DmzHwR_2M/edit
https://forlagetcolumbus.dk/boeger/statistik-og-metode/metodebogen/kapitler/kapitel-5/oevelser/


PRØV SELV: POLITISK 
PORTRÆTØVELSE 



Politisk portrætøvelse I 

• Formålet er at tegne et 
nuanceret kvalitativt 
politisk portræt af en 
klassekammerat 

 

• Modsat et kvantitativt 
politisk portræt 

 



Politisk portrætøvelse II 

• Øvelsen kan fx bruges sidst i et forløb om 
ideologier, partier, fordelings- og værdipolitik. 
Eller som repetition. 

• Øvelsens forløb: 
1. Lærerpræsentation af display og kvalitativ metode 

med fælles mini-kodning 
2. Eleverne interviewer en klassekammerat, 

transskriberer, farvekoder, laver display og 
konklusion med et politisk portræt 

3. Eleverne præsenterer portrætterne for hinanden. 
Evt. fælles portræt af klassen 

https://drive.google.com/file/d/0B_z37W6WDm89c1JlSk5Mci1HejQ/view?usp=sharing


Politisk portrætøvelse III 

• PRØV SELV – minikodning før selve 
interviewøvelsen 

– Politisk portræt af Maria Björg Rasmussen (print) 

– Færdig kodning af interview 

https://docs.google.com/document/d/1izUdUharamF4BTcSYkZWcIKfwREHgWDkeUwMAtjL85s/edit


Politisk portrætøvelse III 

• PRØV SELV – interview din kollega: 
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? 

 



Politisk portrætøvelse IV 

• Transskribering / dine noter 
• Display (inkluder evt. markering af fordelings- og værdipolitik) 
 
 

 
 
 
 

 
 
• 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? 
 
 
 

Liberalisme   

  

  

Socialisme   

  

  

Konservatisme   

  

  



Politisk portrætøvelse V 

• Eksempler fra elevernes arbejde (lektie C-niveau): 

– Eksempel 1 

– Eksempel 2 

– Eksempel 3 

 

• Eksempler fra elevernes arbejde (aflevering B-
niveau): 

– Eksempel 1 

– Eksempel 2 

https://drive.google.com/file/d/0B_z37W6WDm89TVV3dy1QR09OM28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_z37W6WDm89TXNzeUxBSDg0dUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_z37W6WDm89WlhtdjlYUTNaV3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_z37W6WDm89MmtxNlVTSDlDQ2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_z37W6WDm89T0IzdHhuMDdfR1U/view?usp=sharing


 



OBSERVATION 



Observation 

• Formålet er at tage i felten og indsamle empiri 

• Flere forskellige måder og niveauer: 

– Korte afgrænsede opgaver 

– Operationalisering, gennemførelse og 
bearbejdning ligesom interviews 



Operationalisering observation 

 

 

 

 



Gennemførelse observation I 

• Roller i observation 
– Fuldstændig deltagelse: Forskeren er et fuldbyrdet 

medlem af en social sammenhæng 

– Deltagende observator: Her ved de andre medlemmer 
af den sociale sammenhæng godt,  at de observeres. 

– Observerende deltager: Forskeren er primært 
deltagende som en interviewer 

– Fuldstændig observator: Forskeren interagerer slet 
ikke med de andre mennesker 

• Husk at overveje, hvordan der tages feltnoter 



Gennemførelse observation II 

 

 



Bearbejdning af observation 



Eksempel: Kønsroller på gymnasierne og i 
undervisningen I 

• Kvantitativ og kvalitativ observation 

• Kvantitative observationer:  

– Lærerværelset: Hvordan er kønsfordelingen på 
lærerværelset? Er der forskel på, hvilke fag mænd og 
kvinder underviser i?  

– Ledelsen: Hvordan er fordelingen mellem mænd og 
kvinder i ledelsen? Er der forskel på, hvilke typer poster 
mænd og kvinder sidder på i ledelsen?  

– Eleverne: Er der forskel på, hvilke studieretninger 
mænd og kvinder vælger? 



Eksempel: Kønsroller på gymnasierne og i 
undervisningen II 

• Kvalitative observationer:  

• Kønsroller i undervisningen: 

– Besøg i fremmed klasse: Er der forskel på, hvor 
meget mænd og kvinder taler i undervisningen? Er 
der forskel på kønnenes kropssprog? Er der forskel 
på, hvordan læreren taler til mænd og kvinder?  

– Eventuelle andre kategorier/observationer 

 



Eksempel: Kønsroller på gymnasierne og i 
undervisningen III 

• Resultater bearbejdes i display 

• Styrker og svagheder i metoden diskuteres  

 



PRØV SELV: Styrker og svagheder ved metoderne 

• Tre cases/undersøgelser. Eleverne diskuterer: 

– Fordele og ulemper ved de enkelte undersøgelser 

– Hvordan man metodisk set kunne undersøge det 
samme emne på anden vis 

 

• PRØV selv øvelse 5.5 

https://forlagetcolumbus.dk/uploads/tx_tcfiledownload/5.5_Cases_til_diskussion_af_styrker_og_svagheder_ved_kvalitativ_og_kvantitativ_metode.pdf


Opsamling og diskussion 

• Fordele og ulemper i forhold til 
implementering af øvelserne i forløb? 

 

• Ideer til progression og stiladsering af 
øvelserne? 

 



Materiale og lærebog 

• Kvalitativ metode 
særligt i kapitel 3, 5 og 6 

• På bogens hjemmeside 
findes øvelserne + tjek 
på lektien-spørgsmål 

• https://forlagetcolumbu
s.dk/boeger/statistik-
og-
metode/metodebogen/  

 

https://forlagetcolumbus.dk/boeger/statistik-og-metode/metodebogen/
https://forlagetcolumbus.dk/boeger/statistik-og-metode/metodebogen/
https://forlagetcolumbus.dk/boeger/statistik-og-metode/metodebogen/
https://forlagetcolumbus.dk/boeger/statistik-og-metode/metodebogen/
https://forlagetcolumbus.dk/boeger/statistik-og-metode/metodebogen/
https://forlagetcolumbus.dk/boeger/statistik-og-metode/metodebogen/
https://forlagetcolumbus.dk/boeger/statistik-og-metode/metodebogen/

