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Samfundsfaglig metode 
 
Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange forskellige taksonomiske 
niveauer og metoder. På det laveste niveau arbejdes der med redegørelse, som altid er styret af en 
problemstilling, der angiver, hvad der er relevant at medtage i besvarelsen. Det er altså ikke 
teksterne, men problemstillingen, der styrer indholdet i redegørelsen.  
 
På det næste niveau analyseres der, og her kan der være tale om en sammenligning (komparisation), 
påvisning eller undersøgelse. En sammenligning (komparativ analyse) består af påvisning af 
forskelle og ligheder mellem forskellige teorier, tekster, mv. Her kan man enten redegøre for 
teksternes centrale indhold hver for sig og afslutte med en sammenfattende konklusion, eller man 
kan foretage en tværgående sammenligning punkt for punkt. 
  
På det højeste taksonomiske niveau er der tale om diskussion eller vurdering. Her holdes forskellige 
synspunkter og argumenter op mod hinanden og diskuteres/vurderes. Det kan være formålstjenligt 
at stille nogle spørgsmål op, som kan strukturere besvarelsen. Der afsluttes med en konklusion.  
 
Kvantitativ/kvalitativ metode 
Den kvantitative metode ses tit som den klassiske måde at undersøge en problemstilling på. Ved 
kvantitativ metode forstås en metode, der selvsagt arbejder med mængder. Det handler altså om 
statistiske undersøgelser. Statistiske undersøgelser forstås her som en indsamling og analyse af 
talmateriale for at undersøge hypoteser og teorier eller for at finde regelmæssigheder eller 
sammenhænge. 
 
Den kvalitative metode har selvsagt et kvalitativt fokus. Her handler det ikke om sammenligning, 
men om indlevelse. Man kan sammenligne den kvalitative forsker med en minearbejder, der 
trænger længere og længere ind i en mine for at finde svar på nogle af livets gåder og måske finde 
nogle guldkorn, som kan bruges til at sige noget om verden. Et kvalitativt fokus er altså et fokus i 
dybde, hvor et kvantitativt fokus er et fokus i bredden. 
 
 
 

Kvantitativ og kvalitativ metode – en oversigt: 
 Kvantitativ metode Kvalitativ metode 
Data-oparbejdningsteknik Observation 

Optællinger 
Spørgeteknik 
Spørgeskema 

Observation 
Feltnoter 
Spørgeteknik 
Interview 

Data Numeriske 
Frekvenser, fordelinger 

Non-nummeriske 
Interviewudskrifter, collager, 
fotos, video 

Data-analyse Statistiske metoder 
Beregning af procenter, 
gennemsnit, korrelationer, 
regressioner, signifikans-
niveauer  
Fortolkning 

Kodning og kategorisering 
Direkte fremstilling 
Sammenskrivning 
Fortolkning 
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Kvalitetskriterier 
 

Reliabilitet: 
Er den tekniske udførelse af 
undersøgelsen pålidelig? 
Validitet: 
Måler vi det, vi gerne vil, 
dvs. er der sammenhæng 
mellem undersøgelsens 
forskellige trin? 

Troværdighed 
Gennemsigtighed 
Kan andre se, hvordan 
undersøgelsen er gennemført? 
Sammenhæng 
Hænger undersøgelsens 
successive trin logisk sammen, 
dvs. undersøger vi det, vi gerne 
vil? 
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 Naturvidenskabelig metode 
 
I de naturvidenskabelige fag skabes ny viden i vekselvirkning mellem teori og eksperiment. En teori 
skal kunne verificeres ved et eksperiment. Et eksperiment kan så føre til justering af teorien. 
Eksperimentet skal kunne gentages (være reproducérbart). Derfor er skriftlig dokumentation vigtig. 
Ligeledes er det vigtigt at kunne diskutere eksperimentets begrænsninger (usikkerhed, fejlkilder og 
gyldighedsområde). 
 
Et vigtigt begreb i naturvidenskaben er ”Intersubjektiv falsificer- og overførbar viden”. Det betyder, 
at man har arbejdet under neutrale, objektive forhold, og at der er anvendt metoder, der er 
velbeskrevne og kendte, og at andre dermed kan efterprøve og arbejde videre med dem (altså at 
eksperimenterne er reproducerbare). Empiriske eksperiment og undersøgelser skal ske under 
kontrollerede forhold, således at resultaterne kan genskabes. 
 
Den naturvidenskabelige metode er skitseret i et diagram på næste side. Normalt vil man starte med 
et fænomen, man undrer sig over, og derfor ønsker at undersøge. Arbejdet kan også udspringe af en 
problemformulering, der på forhånd er givet. Under alle omstændigheder vil indhentning af 
supplerende information kvalificere en yderligere konkretisering og afgrænsning af emnet, som 
leder frem til en hypotesedannelse. 
 
Hypoteser danner altid udgangspunkt for eksperimentelt arbejde. En hypotese er et konkret udsagn 
om en forventning til eksperimentets resultat, som kan verificeres eller falsificeres. 
 
Selve eksperimentet skal tilrettelægges under hensyntagen til de ovenstående punkter. 
Tilrettelæggelsen vil typisk indeholde en apparaturbeskrivelse med skitse af opstillingen, en 
beskrivelse af eksperimentet og en systematisk opstilling af målte data. 
 
Databehandlingen rummer indledningen til analysen af eksperimentet. Den tilrettelægges, så den 
kan danne grundlag for verificeringen eller det modsatte. For eksempel: beregning af gennemsnit, 
tegning af grafer, mm. Analyse og fortolkning af dette fører frem til konklusionen på eksperimentet. 
Denne kan føre til yderligere teoridannelse, for eksempel opstilling af en model. 
 
Det er afgørende i den naturvidenskabelige metode, at konklusionen nu forholder sig til den 
opstillede hypotese og eventuelle problemformulering. Hypotesen kan enten verificeres eller 
falsificeres. I begge tilfælde kan arbejdet herefter være afsluttet eller danne baggrund for en ny tur 
rundt i den naturvidenskabelige metode. 
 

Matematisk metode 
 
Matematisk metode vil her blive forstået som metoden til matematisk modellering. Med andre ord, 
det vi skal gøre, når vi ønsker at beskrive et hjørne af virkeligheden matematisk. Ofte drejer det sig 
om at blive klog på sammenhængen mellem to størrelser ”ude i virkeligheden”. I dette tilfælde 
kalder vi først de to størrelser for henholdsvis x og y - dette kaldes en matematisk repræsentation. 
Har vi data for de to størrelser, er det dernæst naturligt at plotte dem i et koordinatsystem. Dette er 
stadig matematisk repræsentation, men vil give os en ide om, hvilken form for matematisk funktion 

)(xfy =  vi skal forsøge at beskrive sammenhængen med (hvad passer bedst: en lineær funktion, 
en eksponentiel funktion, en potensfunktion, et polynomium, ……). Vi nærmer os hermed en model 
for sammenhængen. Styrken ved den matematiske modellering er, at alle de matematiske sætninger, 
der gælder for den funktion )(xfy = , som er vores model, nu også kan anvendes på de to størrelser, 
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hvis sammenhæng vi undersøger. Har vi f.eks. med en eksponentiel model at gøre, ved vi, at vi 
dermed kan tale om konstant vækstrate, halveringskonstant eller fordoblingskonstant. 
 
Statistisk beskrivelse af talmaterialer ved brug af frekvensfordelinger, boxplot og middelværdi er 
også en matematisk repræsentation, som giver overblik og kan være grundlaget for udtalelser om 
tendenser og typiske træk ved det, vi observerer. Det næste skridt vil være at lede efter en 
sandsynlighedsteoretisk model, en sandsynlighedsfordeling (f.eks. en normalfordeling), som passer 
til den observerede frekvensfordeling. Har vi først fundet en sådan teoretisk 
sandsynlighedsfordeling, har vi straks alle de resultater, der gælder for denne fordeling, til rådighed 
for det fænomen vi beskæftiger os med.  
 
Skal matematik være det ene fag i en AT-synopsis, skal man demonstrere kendskab til matematisk 
metode. Dvs. at man f.eks. har opstillet og/eller anvendt en matematisk model. I synopsen kan et 
delformål (delproblemstilling) altså være at undersøge en matematisk model, og resultatet 
præsenteres i en delkonklusion. Man kan så i mindre eller større detalje komme ind på 
mellemregningerne ved den mundtlige eksamen. 
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Den naturvidenskabelige metode 

 en model 
 

Problem- 
formulering 

Informationer 

Hypoteser 

Eksperimenter og 
data 

Databehandling 

Konklusion 

Undren over et 
fænomen 



 7 

 

Humanistisk metode 
Humaniora beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen 
og bidrager til forståelsen af kulturarv og identitet. Lidt firkantet kan man sige, at humaniora ofte 
beskæftiger sig med subjekt – subjekt relationer, og at det altid er mennesket, det drejer sig om. 
 
Da de humanistiske fag er meget forskellige, er der mange retninger inden for humanistisk metode, 
og de metoder, der anvendes, er meget forskellige fra fag til fag og fra emne til emne. De 
humanistiske fag anvender også metoder, som er beskrevet under samfundsvidenskab. 
 
Det, der adskiller humaniora fra de naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag, er, at man 
sjældent opstiller en egentlig hypotese, som skal bevises. I dansk og sprogfag benytter man meget 
ofte tydning(forståelse), analyse og fortolkning af tekster, idet man anvender de enkeltes fag særlige 
metoder, fx nykritisk, biografisk, historisk og dekonstruktiv metode. Men humaniora anvender også 
både den induktive og den deduktive metode.  
Ved induktiv metode forstår man i humaniora, at man indledningsvis indhenter en stor mængde 
oplysninger (empiri), som man søger at samle i et mønster, som kan føre til en konklusion eller et 
svar på en problemformulering. Ved deduktiv metode tager man udgangspunkt i en forforståelse og 
en påstand om, hvordan noget kan forholde sig, og anvender dernæst empiri til at afkræfte 
(falsificere) eller bekræfte påstanden. – Resultatet af dette arbejde med disse metoder kan føre til 
erkendelse af, at forforståelse og påstand ikke holder, og så må man gå tilbage i processen og finde 
en ny forståelsesramme, så den svarer til empirien. Eller sagt på en anden måde: undersøgelsens 
resultater og konklusioner må hele tiden redigeres under indtryk af ny viden. Denne metode kaldes 
den hermeneutiske metode og kan illustreres sådan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tæt forbundet hermed er den kildekritiske metode, som kan beskrives som en systematisk 
mistænksomhed over for de informationer, man har om et emne. Man sammenligner informationer 
og udskiller, hvad der stemmer overens og er fælles i flere kilder, og hvad der kun gengives i et 
enkelt tilfælde, eller som kan være skrevet med en bestemt hensigt eller til en bestemt målgruppe.  

Forforståelse 

Analyse 

Fortolkning 

Ny forståelses-
ramme 

Ny analyse 

Ny fortolkning 
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Gennem denne kildekritiske analyse forsøger man at nå frem til en så realistisk fortolkning af emnet 
som muligt. Den kildekritiske metode benyttes først og fremmest i historie men kan sagtens 
anvendes i andre humanistiske fag. 
De kunstneriske fag benytter også humanioras metoder, således anvender musik for eksempel disse 
metoder, når faget indgår i historiske, sociale, religiøse, æstetiske eller mediemæssige 
sammenhænge. 


