
KVALITATIV OG KVANTITATIV 
Tillæg til FGs videnskabelige model  

“Inden for alle tre hovedområder kan der arbejdes såvel kvantitativt som kvalitativt. Der arbejdes dog 
oftest kvalitativt i humaniora, overvejende kvantitativt i de naturvidenskabelige fag, mens der både 
arbejdes kvalitativt og kvantitativt i samfundsvidenskaben.” Du kan læse mere om de to tilgange her: 

KVALITATIV TILGANG 
“Kvalitative tilgange har et dybdeperspektiv, der sigter mod at forstå et fænomens egenskaber, som de tager 
sig ud under overfladen. Dermed søges der mange oplysninger om relativt få undersøgelsesobjekter. Og 
forståelsen og fortolkningen kommer til at spille en afgørende rolle. Tekstmateriale eller interviews er typiske 
eksempler på empirisk materiale. Det kan også være eksperimentelle data, der ikke kan opgøres i tal.” 

“Når den viden, du har opnået/anvendt er kvalitativ, så betyder det, at den (hvis du har været omhyggelig) giver 
dybe og detaljerede svar på det undersøgte. Men det kan være svært at sikre, at din viden er repræsentativ 
eller kan generaliseres, og der er risiko for, at din konklusion er påvirket af  din fortolkning eller udvælgelse af  
materiale. Hvis det, du undersøger, er en variabelsammenhæng, kan din viden have svært ved at give sikre og 
præcise svar.” 

KVANTITATIV TILGANG 
“Kvantitative tilgange omsætter registreringer af  mængder til tal, så der kan foretages beregninger på 
resultaterne - ofte for at udlede generaliseringer. Det forudsætter et større antal observationer, der sigter mod 
bredde, repræsentativitet og objektivitet. Registrering af eksperimentelle data eller 
spørgeskemaundersøgelser er typiske eksempler på metoder i den kvantitative tilgang.” 

“Når den viden, du har opnået/anvendt er kvantitativ, så betyder det, at den (hvis du har været omhyggelig) 
giver præcise og sikre svar på sammenhængen mellem de variable, du har undersøgt. Men den kan have svært 
ved at gå i dybden med de bagvedliggende forklaringer.” 

Baseret på kilde:  
Rangvid, Mads m.fl.: Vidensmønstre. Systime, 2018. 
(Direkte citater er markeret i citationstegn.) 

Udvælgelse - hvilke tilgang skal du arbejde med? 

Begrundelser for at vælge den kvalitative tilgang 
• “Det mest interessante for min problemstilling er at undersøge de karakteristiske egenskaber ved værket/

begivenheden/fænomenet i dybden i stedet for det, der kan tælles eller måles.”  
• “Forståelse for værket/begivenheden/fænomenet kan kun opnås gennem en fortolkning.” 
• “En kvantitativ undersøgelse af  min problemstilling ville kun give overfladiske svar.” 

Begrundelser for at vælge den kvantitative tilgang 
• “Metoden giver en meget præcis viden om sammenhængen mellem de undersøgte variable.” 
• “De matematiske beregninger eller statistiske metoder, der er anvendt, giver stor sikkerhed for den fundne 

sammenhæng.” 
• “En kvalitativ undersøgelse af  min problemstilling ville ikke give særlig sikre eller præcise svar.” 

Kvalitativ: “Om en tilgang, der fokuserer på egenskaberne og dermed karakteren af  en fænomen (uden at 
tælle eller måle værdier).”  

Kvantitativ: “Om en tilgang, der fokuserer på størrelse eller mængde, der kan registreres/måles i tal, og hvor 
der ofte laves beregninger.” 


