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KUNNSKAPSARK (4.0) 

FORSKNINGSMETODE 

 

 

 

 

 

HVILKEN TYPE UNDERSØKELSE PLANLEGGER VI Å 

GJØRE? 

 

• Vi må planlegge hvordan vi skal undersøke det temaet vi lurer på 

og hvem vi skal samarbeide med. 

• Vi må finne ut hvilken type undersøkelse vi skal planlegge. Skal vi 

telle noe? Skal vi beskrive noe? Skal vi sammenligne noe?  

• Når vi har bestemt hvilken type undersøkelse bestemmer vi om vi 

skal gjøre en kvalitativ undersøkelse eller en kvantitativ 

undersøkelse.  
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 KVALITATIV METODE 

 

 

• Vi bruker kvalitativ metode når vi skal prøve å forstå hvorfor 

mennesker oppfører seg og tenker som de gjør. 

• Eksempler på kvalitative metoder er observasjon, intervju og 

undersøkelse av tekster. 

• Informasjonen som er de data vi samler inn med kvalitativ metode, 

viser vi som regel frem med ord og setninger (tekst). 

 

 

KVANTITATIV METODE  

 

• Vi bruker kvantitative metoder når vi skal telle eller måle noe. For 

eksempel når vi skal finne ut hvor mange som mener noe. Eller 

hvor mange personer med utviklingshemming som har en jobb. 

• Vi bruker tall for å presentere svarene. 
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UTVALG – HVEM SKAL VI SPØRRE? 

 

• Utvalg er de personene vi velger ut til å være med i undersøkelsen. 

Vi velger personer som kan best kan gi oss svar på 

forskningsspørsmålet vårt. 

• Vi må bestemme hvor mange vi vil ha med i undersøkelsen. 

• Det er viktig å tenke nøye gjennom hvem vi skal spørre. 

• I kvalitative undersøkelser kalles de vi spør oftest informanter.  

• I kvantitative undersøkelser kalles de vi spør oftest respondenter.  

• I kvantitative undersøkelser kan vi spørre mange flere enn i 

kvalitative undersøkelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når vi bruker kvalitative 

eller kvantitative 

metoder, er vi i 

midtdelen, eller kroppen 

på fisken 


