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PROGRAM 

14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative 

metoder samt overvejelser over brugen af kvantitative metoder 

- Undervisning & undersøgelse: Hvorfor videnskabelige metoder? 

- Vejledning i metodebrug: Hvordan skal jeg spørge? 

- Kvalitative og kvantitative metoder: Hvad, hvordan og hvorfor 

vælge?  

- Brug af egne undervisningserfaringer: Hvordan og hvorfor? 

- Metodisk kreativitet: Hvordan kan jeg undersøge ‘mit emne’? 

15.30-16.30: Workshop  

- Det gode professionsbachelorprojekt – metodiske kvaliteter? 

- Kreative løsninger? 



HVORFOR VIDENSKABELIGE 

METODER? 



HVORFOR VIDENSKABELIGE 

METODER? 

Behov for at kunne arbejde på tværs af fag  

- At undersøge generelle og kontekstuelle problemstillinger 
uafhængigt af fag 

Behov for andre perspektiver end lærerens  

- Hvor er eleverne, forældrene, lederne, politikkerne? 

Behov for at overskride professionsopgaven 

- Tid til at gå i dybden med et emne relevant den studerende og 
professionen 

Behov for at systematisere empirien  

- Metodisk klarhed og transparens kan styrke indsigten 

Behov for at lære at skabe empirien selv 

- Metareviews kan erstatte lærerens refleksion, hvis han/hun ikke er 
medskaber af viden om arbejdet  

 



HVORFOR VIDENSKABELIGE 

METODER? 

Undersøgelse og undervisning er relaterede 

- Ligheder: Planlægning, målrettet, deltagerforudsætninger 

- Forskelle: At nå bestemte læringsmål vs. erkendelse  vha. 

forskningsspørgsmål 

Feltarbejde og didaktik er ikke modsætninger men dialektisk 

relaterede 

- Læring og erkendelse  

- Formidling og forklaring/forståelse  

- Lærerposition og forskerposition, fx normativ/deskriptiv 

 



VEJLEDNING I METODEBRUG: 

HVORDAN SKAL JEG SPØRGE? 

Teori 

Empiri 

Metode 

Problem-
formulering 



VEJLEDNING I METODEBRUG: 

HVORDAN SKAL JEG SPØRGE?  

Goddag til håndværket  

- Hvordan kommer det interessante fænomen til udtryk? 

- Hvilke kontraster mellem fænomenets former kan du 
undersøge? 

- Hvordan kan fænomenets udtryk fæstnes? 

- Hvordan får du adgang til fænomenet? 

- Hvordan skaber du en relation til felten og fænomenet? 

- Hvordan påvirker du fænomenets udtryk i denne proces? 

- Hvordan passer du på fænomenets egen ret? 

- Hvordan opbygger du et undersøgelsesdesign? 

- Hvordan bliver undersøgelsesdesignet troværdigt og 
gyldigt? 



VEJLEDNING I METODEBRUG: 

UNDERSØGELSESDESIGN 

For at opnå transparens beskriver den studerende – ideelt set: 

- Hvilke metoderne der er anvendt, hvordan og hvorfor 

- Hvordan den studerende selv var med til at påvirke 
informanternes svar (reliabilitet) 

- Hvordan har metodevalgene biddraget til at triangulere 
undersøgelsen (reliabilitet) 

- Hvordan metodevalgene var relevante for at undersøge det 
pågældende fænomen (validitet) 

- Hvordan anvendelsen af metoderne rettede sig imod eller 
afveg fra at undersøge fænomenet (validitet) 

- Hvordan undersøgelsen forholder sig til informantens ret 
(etik) 

- Hvordan data i oversigtsform er blevet skabt (protokol) 

 

 



Hvem Hvor/ 

hvornår 

Hvordan Hvorfor 

4.C og 

klasselæ

rer 

‘Peter’ 

Uge 4-5 

Stensved 

skole 

Obser-

vation 

Klassele

delse i 

dansk 

med 

introvert 

lærer 

‘Peter’ 20.1 

Stensved 

skole 

 

Interview Tanker 

om 

klasseled

else 

‘Iben’, 

‘Lotte’, 

‘Jens’ 

21.1 

Stensved 

skole 

 

Fokus-

gruppe-

interview 

Hvordan 

bliver 

man elev 

i klassen 

Besvarelse af: 

- Hvem undersøges? Lav 

liste over informanter 

med alder og navn (evt. 

anonymt) 

- Hvordan undersøges 

de? Lav oversigt over 

hvilke metoder der 

bruges hvor, hvornår og 

hvordan 

- Hvorfor undersøges 

de? Begrund kort hvad 

hensigten var 

 

UNDERSØGELSESDESIGN: 

PROTOKOL 



HVILKE KVALITATIVE METODER 

FINDES DER? SÅDAN CIRKA… 

 

• Deltagende: Involveret og registrerende via flere sanser 

• Passivt: Ikke involveret, registrerende via få sanser 

• Videooptagelser: Egne og/eller informanternes 

• Videodagbøger: Egne og/eller informanternes 

Observation 

• Uformelle samtaler: Tillidsopbyggende, hverdagsoplevelser  

• Semistrukturerede: Tændt optager, relativt faste spørgsmål 

• Fokusgruppe: Lad gruppen debattere 

• Videooptagede: Lad informanter forklare og vise samtidigt 

• Motiveret af effekter: Tal om genstand og registrer reaktioner 

Interview 

• Policy: Folkeskoleloven, love, bekendtgørelser  

• Undervisningsplaner: Egne og andres 

• Elevtekster: Stile, opgaver, plakater, figurer, modeller 

• Produkter motiveret af dig:  Informanters kort over færden, fotos 

• Dagbøger: Egne og/eller informanternes 

Dokumenter 



FLERE METODER… 

Fortællinger 

- Bede om informanternes fortællinger om fænomenet, fx 
‘fortæl om din første skoledag’. Narrativ struktur, 
indlevelse, meddigtning 

Informanterne som forskere 

- Bede informanterne om at observere, videooptage, 
interviewe sig selv eller hinanden. 
Førstepersonsperspektiv 

Produkter 

- Følge produktets tilblivelse, anvendelse, veje, vildveje, fx 
‘stolen’. Hvad fortæller det om informanterne og dennes 
begreber og vilkår? 

 



HVORDAN KAN JEG BRUGE 

KVANTITATIVE METODER? 

Om forskellene 

- Kvantitative metoder er almene, dvs. gentagelige 

- Kvalitative metoder er unikke, dvs. kontekstafhængige 

Kvantitative metoder i professionsbachelorprojektet 

- Typisk ikke repræsentative pga. kohortens størrelse 

- Men interessante i sammenhæng med kvalitative metoder. 



HVORDAN KAN JEG BRUGE 

KVANTITATIVE METODER? 

Spørgeskemaer 

- Fx afdække feltets sortering 

Eksperimenter 

- Fx afprøve model, forløb, program 

Observationer 

- 3. persons registrering ift. forudbestemt kodning 

Interviews 

- Struktureret ift. forudbestemte spørgsmål og kodning 

 



MIXED METHODS 

Intervention:  

- At udvikle, opstille og afprøve et forløb, materiale, produkt 

Aktionsforskning 

- At systematisere, observere og deltage i gruppes løsning 

af problem vha. viden der bliver i gruppen 

Cases 

- At slå ring om et fænomen og belyse det fra forskellige 

kilder og metoder 

 

 

 

 



BRUG AF EGNE 

UNDERVISNINGSERFARINGER: 

HVORDAN OG HVORFOR? 

Fordele 

- Har allerede mange af dem 

- Kan ikke overskue at lave empiri selv 

Ulemper 

- Der er ingen systematik eller transparens 

- Jeg ved ikke selv, om jeg kan stole på det 

Muligheder 

- Empiri fra en lignende eller kontrast klasse, fag, skole 

- Sammenlign vilkår, situationer 

-  Brug kontraster til at se fænomenet nuanceret i egen 
praksis 



Ekspe
riment

er 

Modstand 

Indlejri
ng 

Lene Tanggaard (2013): 

Kreativitet er en social 
læreproces som består af: 

- Indlejring i det kendte stof 

- Eksperimenter og fuskeri 

- Modstand fra materialet 

Pointe: 

- Kendskab til gængse 
metoder 

- Skab rammer for at prøve 
noget  uforudset af 

- Reflekter over og brug 
modstanden fra 
fænomenet 

 

 

 

METODISK 

KREATIVITET 



Problem 

formulering 

Forældre 

A og B 

Elever 

A og B 

Under 
visnings 
materiale 

A og B 

Lærer 

A og B 

Skole  

A og B 

Kontrasterne skaber: 

- behov for nye midler fx at 

lade informanterne skabe 

data eller…? 

- metodisk triangulering 

både mellem positioner 

og individer 

- analytisk drive vha. 

modsætninger og 

ligheder 

 

 

BRUG KONTRASTER MELLEM 

POSITIONER (FORÆLDRE...) OG 

INDIVIDER (A OG B) 



METODISK KREATIVITET: 

EKSEMPLER 

- Hvordan lærer børn at læse? Observationer af børn i 

børnehave, 0. og 1. klasse 

- Hvordan lærer noget på museet? Kortlægning via 

spørgeskemaer og afprøvning af undervisningsmateriale 

- Hvordan motiveres elever til at lære tysk? Lydoptagelser 

af lektielæsningen i hjemmet 

- Hvordan skal skolegården indrettes? Mikrokamera på 

elevers tøj til registrering af, hvor de bevæger sig 

- Hvordan  

 

 

 

 



WORKSHOP – DEL 1 

15.30 – 15.40 

Drøft ved bordet; om de 

vanskeligheder, du oplever dine 

studerende og du evt. selv har med at 

bruge og vejlede i at bruge 

undersøgelsesmetoder. 

 



WORKSHOP – DEL 2 

15.40 – 15.50 

Drøft ved bordet; om et interessant 

undersøgelsesdesign i et 

professionsbachelorprojekt.  

Overvej fx designets transparens, 

kreativitet og din betydning for det 
 



WORKSHOP – DEL 3 

15.50 – 16.10 

Drøft ved bordet: Hvordan I vil foreslå, 

at jeres læreruddannelsessted 

arbejdede med vejledningen i at bruge 

undersøgelsesmetoder? 



OPSAMLING 

16.10 – 16.30 

- Hvad tager I med jer hjem? 

- Hvad vil I fortsætte og ændre i jeres 

vejledningspraksis? 

- Hvad vil I foreslå der fortsættes / ændres 

på jeres læreruddannelsessted? 

- Hvad foreslår I den nationale faggruppe 

for professionsbachelorprojektet arbejder 

videre med? 
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