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METODER 
 I SAMFUNDSVIDENSKABERNE

Catharina Juul Kristensen 
og M. Azhar Hussain (red.)

Diskursanalyse har efterhånden etableret sig som forsk-
ningsretning inden for humaniora og samfundsvidenskab. 
Der er sket en betydelig udvikling inden for diskursanalytiske 
metoder, metodologier og analyseformer, hvor kendte til-
gange har måttet stå deres prøve og nye tilgange er kommet 
til.
 
Diskurs og praksis – teori, metode og analyse fører udvik-
ling er inden for diskursanalyse up to date og præsenterer 
nyere diskursanalytiske tilgange, som ikke tidligere er blevet 
introduceret sammenhængende på dansk. Bogen fokuserer 
især på multimodale tilgange, hvor både sproget og andre 
udtryksformer (fx billeder, kropssprog og artefakter) be-
handles analytisk. Desuden præsenterer bogens kapitler for-
skellige måder, hvorpå forholdet mellem diskurs og praksis 
kan forstås og analyseres.
 
Det er et krævende arbejde at tilrettelægge og udføre gode 
diskursanalyser.  Ambitionen med Diskurs og praksis – teori, 
metode og analyse er derfor at klæde læseren på til selv at 
kunne gennemføre faktiske diskursanalyser. Bogen lægger 
op til en metodisk reflekteret analyse, hvor analyseredska-
berne ikke anvendes mekanisk, men involverer selvstændig 
tænkning og dømmekraft.
 
Bogens forfattere er alle tilknyttet Mattering: Center for Dis-
kurs og Praksis ved Institut for Kommunikation, Aalborg Uni-
versitet.

samfundslitteratur.dk

Omslag: Imperiet.dk

Anders Horsbøl er lektor ved Institut for 
Kommunikation, Aalborg Universitet, og har 
en ph.d. i diskursanalyse. Han forsker inden 
for politisk kommunikation og offentlighed, 
sundhedskommunikation, bæredygtigheds-
indsatser og participatorisk kommunikation. 
Diskursanalytisk har han fokus på, hvordan 
meningsdannelse i lokale interaktioner og 
spe cifikke tekster er forbundet med ’bredere’ 
praksisser og meningsuniverser.
 

Pirkko Raudaskoski er professor i materielt- 
diskursive praksisser ved Institut for Kommu-
nikation, Aalborg Universitet. Hendes forsk-
ning drejer sig især om, 1) hvordan forskellige 
kommunikative meningsressourcer bidrager 
til emergerende praksisser, og 2) hvordan 
’bredere’ sociale, politiske og kulturelle stør-
relser er relaterede til lokale handlinger.
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Pirkko Raudaskoski (red.)

DISKURS OG 
PRAKSIS
Teori, metode og analyse

METODER I 
SAMFUNDS

VIDENSKAB OG 
HUMANIORA

D
IS

K
U

R
S

 O
G

 P
R

A
K

S
IS

T
e

o
ri, m

e
to

d
e

 o
g

 a
n

a
ly

se
A

n
d

e
rs H

o
rsb

ø
l o

g
 

P
irk

k
o

 R
a

u
d

a
sk

o
sk

i (re
d

.) 

Denne bog indgår i serien Metoder i samfundsviden-
skab og humaniora.
 
Serien giver læseren et forskningsbaseret afsæt for at 
arbejde med videnskabelige indsamlings- og analyse-
metoder inden for samfundsvidenskab og humaniora.
 
Bøgerne er skrevet til studerende og forskere på lange 
og mellemlange videregående uddannelser. De en-
kelte udgivelser i serien kan henvende sig enten bredt 
eller til et snævrere felt.
 
Serien er fagfællebedømt i henhold til BFI-kravene.
 

Se øvrige titler på
samfundslitteratur.dk/metodeserie

2. udgave

NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN n BELLA MARCKMANN   
ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN n SARA LEA ROSENMEIER  
JEANETTE ØSTERGAARD

H
A

N
S

EN
 n M

A
R

C
K

M
A

N
N 

N
Ø

R
R

EG
Å

R
D

-N
IELS

EN
R

O
S

EN
M

EIER  n Ø
S

TER
G

A
A

R
D

Format: 155x230 + Flapper (130)
ISBN: 978-87-593-2177-5
 

samfundslitteratur.dk

HAR DU LÆST

samfundslitteratur.dk

Spørgeskemaer er et populært og effektivt værktøj, når man skal indsamle infor
mation til opgaver eller undersøgelser. Men hvordan laver man et godt spørge
skema? Hvem skal man spørge? Og hvordan sikrer man sig, at man får svar på 
det, man gerne vil vide?
 
SPØRGESKEMAER I VIRKELIGHEDEN vejleder studerende og andre i, hvordan man 
opbygger en spørgeskemaundersøgelse. Bogen giver blandt andet svar på:

n hvordan man udvælger og håndterer målgrupper

n hvordan man konstruerer og tester et spørgeskema

n hvilke indsamlingsformer der egner sig til hvilke undersøgelser

n  hvilke etiske overvejelser man bør gøre sig før, under og efter undersøgelsen

n hvordan man analyserer spørgeskemadata

n hvordan man bruger spørgeskemaer i evalueringer.

Denne gennemreviderede 2. udgave er skrevet af fem forfattere, der alle har 
førstehåndserfaring med spørgeskemaundersøgelser fra forskningspraksis og 
konsulentvirksomhed. De deler rundhåndet ud af deres erfaringer, så studerende 
og praktikere kan undgå spørgeskemaundersøgelsens fælder og faldgruber.
 
Bogen henvender sig primært til studerende, der overvejer at bruge spørge
skemaer som led i projektarbejde eller i forbindelse med større opgaver. Med sin 
grundige gennemgang, virkelighedsnære eksempler og mange praktiske råd er 
den relevant for alle, der skal lave en spørgeskemaundersøgelse.
 

NIELSHENRIK M. HANSEN, sociolog (ph.d.) fra Københavns Universitet, er an-
sat som lektor ved Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi 
på Aalborg Universitet. Hans forskningsinteresser omfatter bl.a. kvantitative 
undersøgelser af unges hverdag og trivsel. Han er også ansvarlig for vedlige-
holdelsen af hjemmesiden www.surveyeksperten.dk, hvor man kan få gode råd 
om spørgeskemaer. Han er endvidere censor på de sociologiske uddannelser.
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PETER GUNDELACH 

er professor ved Sociologisk Institut, 

Københavns Universitet. Han har forsket i 

værdier, national identitet og holdninger til 

klimaforandringer og i den forbindelse 

gennemført et større antal spørgeskemaun-

dersøgelser. Han har desuden undervist 

i bl.a. politisk sociologi og metoder til 

analyse af kvantitative data.

STATISTIK MED EXCEL
af Per Vejrup-Hansen

 

STATISTIK FOR IKKE-STATISTIKERE
af Birger Stjernholm Madsen

SIMPEL TABELANALYSE henvender sig til alle, der vil arbejde 

med enkle analyser af kvantitative data og er især relevant for 

humanistiske, samfundsvidenskabelige og sundhedsviden-

skabelige studerende på introducerende metodekurser.

 

Bogen kræver ikke statistiske forudsætninger, men giver simple 

anvisninger i, hvordan en god analyse kan gennemføres.

 

SIMPEL TABELANALYSE giver en systematisk indføring i 

analysens teknikker og begreber og viser, hvordan man med 

tabelanalyser kan foretage spændende og gode analyser af 

kvantitative data på en enkel og overskuelig måde. En forståel-

se af tabelanalysen er desuden en forudsætning for at forstå og 

anvende mere komplicerede teknikker i kvantitative analyser.

Bogen er skrevet af professor Peter Gundelach og er fyldt med 

konkrete og illustrative eksempler hentet fra forfatterens egen 

forskning.
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BELLA MARCKMANN, sociolog (ph.d.) fra Københavns Universitet, er ansat som 
adjunkt på Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Her underviser hun i 
elementære samfundsvidenskabelige metoder på den sociologiske bachelor-
uddannelse, hvor de studerende lærer at planlægge og gennemføre spørge-
skema- og interviewundersøgelser. Hun har tidligere arbejdet som konsulent 
og har i den sammenhæng opnået stor erfaring med at gennemføre spørge-
skemabaserede undersøgelser af mange forskellige målgrupper.
 

ESTHER NØRREGÅRDNIELSEN, sygeplejerske og sociolog (ph.d.) fra Køben-
havns Universitet, er partner i firmaet Rådgivende Sociologer ApS. Esther har 
mange års erfaring med dataindsamlinger som rekvirent af og rådgiver om-
kring spørgeskemaundersøgelser, ligesom hun har gennemført en række store 
spørgeskemaundersøgelser. Esther har fungeret som underviser i metode gen-
nem mange år og fungerer som censor på CBS, hvor hun også har været med 
til at opbygge kursusbeskrivelsen i metode på en ny uddannelse. Esther er 
desuden medstifter af og med i bestyrelsen for Selskab for Surveyforskning.

JEANETTE ØSTERGAARD, sociolog (ph.d.) fra Københavns Universitet, er ansat 
som seniorforsker på SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, hvor 
hun bl.a. er leder af forskningsprogrammet Unges hverdagsliv og trivsel. Hun 
har mange års erfaring med at gennemføre og analysere repræsentative 
spørge skemaundersøgelser af unges rusmiddelbrug. Hendes seneste forsk-
ning om fatter tværnationale spørgeskemaundersøgelser af unges brug af rus-
midler i det engelske og danske natteliv. Hun har specialiseret sig i mixed- 
metode-studier særligt med fokus på kombinationen af spørgeskemaunder- 
søgelser og kvalitative interviews.

SARA LEA ROSENMEIER, sociolog fra Københavns Universitet, er medejer af og 
direktør for den sociologiske konsulentvirksomhed Rådgivende Sociologer ApS. 
Hun har bred erfaring inden for bl.a. design, udførelse samt bearbejdning af 
spørgeskemaundersøgelser. Saras arbejdsområde er især evalueringer af ud-
bytte og effekter i forbindelse med indsatser for forskellige sårbare og udsatte 
grupperinger. Her spiller spørgeskemaer en vigtig rolle som redskab til at følge 
de forandringer, som indsatserne er med til at skabe. Sara indgår desuden i 
det sociologiske censorkorps.
 

HAR DU LÆST

FOKUSGRUPPER giver en håndgribelig og praktisk introduktion til 
arbejdet med denne meget udbredte metode. Med bogen ved hånden 
er læseren godt klædt på til selv at gennemføre fokusgrupper. Bogen 
præsenterer en række vigtige metodiske valg og muligheder, lige fra 
de første overvejelser om udvælgelse af fokusgruppens deltagere til 
den afsluttende analyse af data. Samtidig belyser den en række 
problemstillinger på overordnet videnskabsteoretisk niveau såvel 
som på helt konkret niveau. Bogen indeholder desuden en kritisk 
diskussion af, hvornår fokusgruppeinterviews er en velvalgt metode, 
og hvornår man hellere skal anvende andre metoder.
 
FOKUSGRUPPER udkom første gang i 2002 og er siden brugt af 
tusindvis af studerende, forskere og praktikere. I 3. udgaven er denne 
populære metodebog gennemskrevet og opdateret med bl.a. en ny, 
aktuel gennemgående case.

BENTE HALKIER, cand.scient.pol., 
ma.soc. og ph.d., er professor i socio-
logi ved Sociologisk Institut på Kø-
benhavns Universitet. Hun har i man-
ge år undervist i kvalitative metoder 
på alle niveauer og publiceret natio-
nalt og internationalt om metodiske 
problemstillinger. Hendes empiriske 
forskning knytter an til forbrugs-
sociologi, videnssociologi og hver-
dagslivssociologi.
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