
Den gode undersøgelse
Læreroplæg - tips til en god undersøgelse



Undersøgelsesdesign



Undersøgelsesdesign - trin 1

Start med at beskrive, hvad du vil 

undersøge og hvad du skal bruge 

undersøgelsen til. Hvad vil du gerne have 

svar på?

Når du har det på rene, er det lettere for 

dig at udarbejde din undersøgelse.



Undersøgelsesdesign - overvejelser

● Hvilken målgruppe skal deltage i min undersøgelse 
○ Klassen

○ Hele årgangen

○ Hele mellemtrinnet

● Hvilke underøgelsesmetoder passer til min undersøgelse
○ Interview af enkeltpersoner

○ Interview af grupper

○ Spørgeskemaundersøgelse

● Hvordan vil du behandle og præsentere undersøgelsens data?

● Hvad kan du bruge undersøgelsens resultater til?



Spørgeskema

undersøgelse



Formål med spørgsmål

Hvert spørgsmål skal have et formål. 

Hellere en undersøgelse med få, men 

relevante spørgsmål, så man kan bruge 

svarene efterfølgende til analyse og 

bearbejdning. 

Vigtigt at gøre spørgeskemaet 

tilstrækkeligt kort og præcist.



Korte og præcise spørgsmål

Spørgsmålene skal være korte og klare. 

Benyt evt. forklaring til spørgsmålet, hvis 

du synes det er nødvendigt. 

Undgå de lange og knudrede spørgsmål



Omfang af spørgeskemaet

Undgå “fyldspørgsmål”, bare fordi det er 

let at stille ekstra spørgsmål.

Erfaringen er, at jo længere vi laver vores 

spørgeskema, desto større risiko er der 

for, at spørgeskemaet ikke bliver udfyldt 

og afsendt.



Test spørgeskema før udsendelse

Selv om du selv synes, at spørgsmålene er 

klare, kan der sagtens være andre, der ikke 

forstår eller blot misforstår et eller flere 

spørgsmål. 

Lad et par kammerater teste 

spørgeskemaet, inden det udsendes. 



Gør spørgeskemaet enkelt

Gør det let at udfylde og besvare 

spørgeskemaet. 

Hvis vi opfatter,  at det er for 

besværligt at udfylde et spørgeskema, 

så udfylder vi det ikke.



Internetbaseret spørgeskema

Benyt et internetbaseret værktøj til 

dit spørgeskema, fx Google Analyse, 

så du kan sende et link ud til 

målgruppen. 

Det gør det lettere for dem at besvare 

skemaet, og det bliver lettere for dig 

at behandle dataene.



Vejledning til Google Analyse 

Klik på billedet for at åbne vejledningen

https://docs.google.com/presentation/d/16tVzIJlBRJ2PxV-1B_hvU2wOKUFEkFbfdCjRzA7jZ2k/edit?usp=sharing

