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KUNNSKAPSARK (5.2) 

HVORDAN ANALYSERE TEKST 

 

 

 

 

 

 

HVA ER KVALITATIV ANALYSE? 

 

• Kvalitativ analyse gjør vi når vi skal prøve å forstå hvorfor 

mennesker handler, oppfører seg og tenker som de gjør. 

• For å få kvalitative data, så kan vi samle informasjon gjennom  

o Å observere hva som skjer 

o Å intervjue personer  

o Å finne og lese tekster 
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• Informasjon vi samler ved kvalitativ metode er som regel ikke noe 

vi viser frem med bruk av tall. Vi er opptatt av å finne meninger. 

Det betyr hva eller hvordan personer opplever noe.  

 

 

 LURT Å ØVE FØRST! LURT Å TILRETTELEGGE. 

 

• For å lære om analyse, så er det lurt å øve. Det kan øves med 

bilder eller korte setninger/ord.  

• Det kan være lurt at forskerne tilrettelegger materialet med å lage 

korte tekster. 

 

  

HVORDAN GJØRE KVALITATIV ANALYSE    

 

• For å kunne analysere tekst, må vi sortere det som hører sammen. 

Det kalles å kategorisere. Den gruppen vi sorterer til, kalles en 

kategori.  

• Det kan sorteres på mange måter. Det er ikke noen riktig eller feil 

måte. Det som er viktig er å beskrive godt hvordan vi sorterer.  

• Noen ganger kan vi sortere ut fra spørsmålet vi stilte. Andre ganger 

må vi rydde mer før vi kan lage kategorier.  

• Dersom vi har tekst, kan det være en fin måte å bruke farger på det 

vi tenker er likt. Her er et eksempel fra et intervju:  
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Det er ikke alltid de ansatte der jeg bor hører på meg. Selv om jeg er 

sliten må jeg vaske leiligheten min hver torsdag. Blir jeg sint, så går den 

ansatte. De vil ikke diskutere dette, fordi det bare er torsdag formiddag 

de har tid til å hjelpe meg. Jeg synes det er dumt.  

 

Gul farge handler om å tørre å være uenig. 

Grå farge handler om å si fra 

Blå farge handler om følelser eller at noe har blitt forandret 

Grønn farge handler om å be om hjelp 

 

• Når vi skal analysere kvalitative data, er det ofte slik at vi må flytte 

tekst fram og tilbake og tenke hva som passer sammen. 

• Vi spør oss om hva av teksten som handler om det samme.  

• Hvis du har enkle tekster, så kan du kanskje sortere med det vi har 

kalt for klessnormetoden.  

• Hvis folk for eksempel svarer på hva som er viktigst å bestemme 

selv i eget liv, så kan du lese svarene og se hva som hører 

sammen. Det ligner på når vi henger opp klær på en snor. Hvis du 

henger de sokkene som har samme farge ved siden av hverandre, 

så er de lettere å legge sammen. Vi ser hva som hører sammen.  



Forskerkurs for utviklingshemmede. HIOF, OSLOMET, NTNU, HIM, NORD, VID. 2022 
 
 

 

 


