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I dette eksempel analyseres og fortolkes et dokument i tre træk: 1) Kodning 2) Analyseskema 3) 

Teoretisk fortolkning af analyseresultatet. Trækkene forklares med tre uddrag fra et 

bachelorprojekt. 

Bemærk, hvordan de to bilag (Bilag 6 og Bilag 16) gør undersøgelsens delelementer transparente for 

læseren, og dermed validerer analysens samlede resultat og teorivalgene, som er fundamentet for 

hele fortolkningen. 

 

 
Kodning: 

I dokumentet, Bilag 6: Læring og beslutninger, kodede de studerende (Bang & Dyrby, 2020) 

materialet induktivt og ud fra observerede tegn på muligheder og barrierer for selvbestemmelse. 

Observationerne blev derefter skrevet ind i et analyseskema. 

Bilag 6: Læring og beslutninger 

https://laeremiddel.dk/viden-og-vaerktoejer/datakodning-analyse-og-fortolkning-af-empiriske-data/studieeksempler/
https://laeremiddel.dk/viden-og-vaerktoejer/datakodning-analyse-og-fortolkning-af-empiriske-data/studieeksempler/


 

 

 
 

 

Analyseskema: 

De studerende (Bang & Dyrby, 2020) valgte at anvende et analyseskema til deres induktive analyse. 

Observationerne fra dokumentet er indskrevet i kolonnen: Citater/observationer fra materialet, 

hvorefter analysens egentlige fund/resultater isoleres i kolonnen: Fund/analyseresultat/påstand. 

Endeligt kobler de studerende to teoretikeres teorier til analysens fund/resultater, som de skriver 

ind i kolonnen: Begreber/teori. Afslutningsvist metakommunikerer de studerende analysens samlede 

resultater i halvanden linje, som efterfølgende blev fortolket og belyst med de valgte teorier og 

begreber. 



 

 

 
 
 

Skriftlig teoretisk fortolkning af analyseresultatet: 

I fortolkningen af analyseresultatet præsenterer de studerende (Bang & Dyrby, 2020) analysens 

resultater med blik for problemformuleringens problematikker. Derefter præsenteres Bo Hejlskov 

Elvéns teori for afslutningsvist at koble teorien til analysens samlede resultater. 

 

 
Tekstuddrag fra projektet: 

“Som et led i Øl-aftalerne har personalet i samarbejde med Bo udarbejdet en 

dagsstruktur, for at skabe en ramme for Bo, der kan give ham forudsigelighed og 

tryghed, og dermed mindske konflikter (Bilag 6, s. 32 & 7, s. 33). Hejlskov argumenterer 

for, at struktur og skemaer ikke er til for at bestemme over borgerne eller for at få dem 

til at være lydige. Det er for at skabe en ramme og hjælpe dem med henblik på at øge 

deres selvbestemmelse mest muligt. Ved at give borgeren mulighed for fleksible valg, 

skabes selvbestemmelse inden for rammen og strukturen, eks. når Bo selv vælger, 

hvilke slags øl der skal købes, samt hvilke der skal drikkes hvornår (Elvén, 2019, s. 24-

25).” (Bang & Dyrby, 2020) 
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