
 
 

Teoridrevet analyseskema med hjælpespørgsmål  
Af Lisa Prætorius 

 

Hjælpespørgsmålene og analyseskemaerne har til formål at strukturere din analyse af dine indsamlede 

empiriske data. Inden du kan udfylde skemaerne, skal du arbejde med hjælpespørgsmål 1-3, mens 

hjælpespørgsmål 4-6 er målrettet arbejdet med analyseskemaerne. Hjælpespørgsmål 7 og 8 retter sig mod 

fortolkningsprocessen. 

Hjælpespørgsmål til analyse og fortolkning af empirien 

1) Hvilke teorier, begreber og modeller er udvalgt til at fortolke og belyse empirien? 

(Tematiser/kategorisér ved at udvælge egnede teorier, begreber og modeller) 

2) Hvilke analysekoder kan du lave til hver kategori på baggrund af de valgte teorier, begreber og 

modeller? 

3) I hvilke citater/tekstuddrag kan de udvalgte kategorier og tilhørende analysekoder observeres? 

(Gennemlæs, observer og highlight)  

4) Hvad er de interessante fund i citatet/tekstuddraget/observationen, når det observeres med 

kategorien (teori, begreber og modeller)? (Meningskondenser citatet og skriv kun essensen i 

analysens fund) 

5) Hvilke relevante problemstillinger peger jeres analyse på? (Beskriv de relevante problemstillinger) 

6) Hvilke mønstre viser sig, når du samler analysens fund fra 

citaterne/tekstuddragene/observationerne? (Del 2: Opsummér analysens kategoriserede fund) 

7) Hvordan kan analysens samlede resultater forstås, når den analyseres, fortolkes og belyses med 

udvalgte teorier, begreber og modeller? Læs mere om teoretisk analyse og fortolkning i Mini-

model: Introducér - Citér – Kommentér. Stilladser dit projekts analyseafsnit (Prætorius, 2022b). 

8) Hvilke værdifulde budskaber og bidrag kan opsummeres, når du aktivt vurderer og tager stilling til, 

hvordan fortolkningerne af dine samlede analyseresultater besvarer din problemformulering? 

 

 

 

 



 
 

 

 

Del 1: Analyse af empiri 

Tema/kategori: 

Citat/tekstuddrag/observation (her kan være flere): 
 

Teori, begreber og modeller Analysens fund Problemstillinger 

   

Citat/tekstuddrag/observation (her kan være flere): 
 

Teori, begreber og modeller Analysens fund Problemstillinger 

   

Citat/tekstuddrag/observation (her kan være flere): 
 

Teori, begreber og modeller Analysens fund Problemstillinger 

   

 

Del 2: Opsummér og fortolk analysens tematiserede fund 

Introducér dit analyseresultat på baggrund af analysens fund. Skriv en overordnet fortælling 

 

(Kilde: Analyseskemaerne og de tilhørende hjælpespørgsmål er inspireret af Launsø, Olsen og Riepers analyseskema 

(2017), Kvales kondenseringsmetode (1997) og VIA Opgavevejledning (u.å.).) 

 


