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Forord 

Vi lever i et informationssamfund, hvor ordet videnskab bruges og misbruges i vid 
udstrækning. På trods af at et givent udsagn er videnskabeligt bekræftet, er det ikke med 
sikkerhed sandt. Derfor er det vigtigt at stille spørgsmål til videnskaben.  
 
I forbindelse med Studieretningsprojektet er et af de faglige mål at man som elev skal kunne 
”gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med 
behandling af en kompleks faglig problemstilling.”.  
 
I pixien har vi forsøgt at samle den mest basale videnskabsteori og gengive den simpelt 
med henvisninger. Målgruppen er Fjerritslev Gymnasiums elever og undervisere, som vi 
håber vil få en fælles referenceramme med denne PIXI. 
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Side 1 

1. Videnskab – jagten på sandheden 
Der findes mange forskellige forståelser af, hvornår noget kan betragtes som videnskab. Man kan 

støde på mange eksempler på at nogen fx hævder, at noget er videnskabeligt bevist – men hvad 

skal der egentlig til for at noget er videnskab og ikke bare en tilfældig påstand?  

Kort fortalt, er videnskabsteori en slags videnskab om videnskaben. Videnskabsteori handler om, 

hvordan man kan opnå viden og hvilke krav, der gælder, før noget er videnskab. Hvordan kan vi 

undersøge de spørgsmål, vi gerne vil have svar på? Og hvad kan vi forvente af de svar videnskaben 

giver os? 

»Videnskab er ikke sandhed. Det er en foreløbig opsummering af de erfaringer vi har. Hver 

gang du laver en ny opdagelse, føjer mysteriet sig dybere og dybere. Der er ingen bund!” 

Jens Martin Knudsen (Thorsen, 2005) 

Indenfor alle fag har de videnskabelige fakta ændret sig over tid. Den danske fysiker Jens Martin 

Knudsen argumenterer for at naturvidenskaben hele tiden udvikler sig i takt med at vi som art bliver 

klogere. Læs evt. mere om ”videnskabelig sandhed” i (Larsen, et al., 2018 s. 43). Med ”bevis” menes 

således delvist bekræftelse/eftervisning/verifikation. Et egentligt bevis findes derfor kun i matematik 

og logik. 

Jagten på sandheden i fagene sker overordnet indenfor tre forskellige fakulteter: det 

naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige og det humanistiske fakultet. Det ligger i ordene 

hvad de primært beskæftiger sig med henholdsvis: naturen, samfundet og mennesket. 

 

Videnskabens 3 retninger 
 

Naturvidenskab Samfundsvidenskab Humanistisk videnskab 

Naturens indretning 

- Stof og energi 
- Opbygning og forandring 
- Opståen og udvikling 
- Strukturer, tal og figurer 
- Data og dataprocesser 
- Formler, love og principper 
 

Menneskelige samfund 

- Produktion og fordeling 
- Økonomi 
- Politiske strukturer 
- Magtrelationer 
- Sociologi 
 

Menneskets aktiviteter 

- Historie og hverdagskultur 
- Litteratur, kunst og æstetik 
- Sprog og kommunikation 
- Værdier og etik 
- Bevidsthed og erkendelse 
 

Figur 1: Videnskabens 3 retninger. Efter (Lund, 2013 s. 71) 

 

Alle fag placerer sig traditionelt indenfor, eller imellem, disse fakulteter. Hvis man ønsker at få en 

grundigere forståelse for de overordnede forskelle på de tre hovedområder, er det oplysende og 

overbliksgivende at skelne mellem tre ting. 

1. Hvad der undersøges (fakultetets genstande) 

2. Hvorfor det undersøges (fakultetets formål) 

3. Hvordan det undersøges (fakultetets metode) 
 (Rangvid, et al., 2018 s. 17) 
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Side 2 

1.1. De humanistiske videnskaber 
I de humanistiske videnskaber undersøges 

individuelle betydningsbærende genstande skabt 

af mennesker, fx alle slags sprog og tekster, 

historiske begivenheder, billeder, kunstværker og 

musik (bemærk, at ordet genstand i denne 

sammenhæng også dækker over handlinger og 

begivenheder igangsat af mennesker). 

Humanioras genstande er aldrig ens, og derfor 

siger vi at de er unikke. Det videnskabsteoretiske 

begreb for beskæftigelsen med sådanne 

genstande er idiografisk videnskab. Ordet idiogra-

fisk betyder på oldgræsk 'det som er om det 

særlige'. De humanistiske videnskaber under-

søger netop unikke menneskeskabte genstande, som altid har særlige betydninger, eftersom de jo 

har deres oprindelse i forskellige menneskers bevidsthed, fx en tekst, en statue, et maleri, en søjle 

eller en film. 

At karakterisere humaniora som idiografisk videnskab passer i de fleste tilfælde, men der er 

undtagelser, for man kan også søge efter generelle mønstre og lovmæssigheder, fx et sprogs 

grammatiske system. I det tilfælde er undersøgelsen nomotetisk – altså generelt og lovmæssigt. 

De humanistiske videnskaber undersøger de menneske-

skabte genstande for at forstå dem. Humaniora vil forstå og 

forklare menneskeskabte betydninger. Det lidt længere svar 

er: for at forstå os selv og menneskelivet og blive bedre til at 

leve vores liv ved at lære af de forståelser, værdier, 

opfattelser, argumenter, forestillinger, følelser og idealer, 

som mennesker har udtrykt i litteratur, billeder, musik osv. 

gennem tiden. I de humanistiske videnskaber prøver men-

nesker at forstå sig selv gennem det, mennesker har skabt. 

Det videnskabsteoretiske begreb for humanioras formål er 

intentionel forklaring: Intention betyder 'hensigt', og 

humanioras formål er netop at forstå og forklare de 

intentioner, betydninger, værdier og opfattelser, der ligger i 

forskellige menneskeskabte genstande. En litteraturforsker 

vil fx forklare intentionen bag og meningen i H.C. Andersens 

"Den grimme Ælling", en historiker vil forklare intentionerne 

bag Anden verdenskrig osv (Rangvid, et al., 2018 s. 18 - 19). 

Læs om humanistiske metoder i afsnit ”4. Humanistisk 

metode” på side 9. 

  

Figur 2: Allerede i oldtidens Grækenland filosoferede 
Platon og Sokrates, om menneskets plads i verden. 

De humanistiske fag 
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Musik 

Filosofi 

Billedkunst 

 

 

Figur 3: De humanistiske fag 
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Side 3 

1.2. Naturvidenskaberne 
Naturvidenskaberne undersøger naturen, altså 

naturskabte genstande og naturens processer, 

mekanismer, lovmæssigheder og årsag-virk-

nings-forhold, der for eksempel vedrører dyr, 

planter, menneskekroppen, klimaet, atomer, sol-

systemet, havene, jordforhold osv. 

Det vigtige her er at forstå, at naturvidenskaberne 

som hovedregel undersøger det generelle, 

universelle og lovmæssige ved naturen. 

Lovmæssigt og universelt betyder netop 'noget, 

som altid er tilfældet'. Man undersøger fx ikke 

bare den enkelte plante (som humanviden-

skaberne undersøger den enkelte tekst), men 

flere eksempler på en planteart eller planter som 

sådan. Man er strengt taget ligeglad med den enkelte plante – det handler typisk om naturens – fx 

en plantearts – generelle processer og lovmæssigheder, fx fotosyntesen eller en plantearts farve 

eller vækst. Det videnskabsteoretiske begreb for dette er nomotetisk videnskab. På oldgræsk 

betyder nomos 'lov', og tihtenai betyder 'opstille, fastsætte'. Naturvidenskaberne er nomotetiske, 

fordi de oftest undersøger og fastsætter det generelle og lovmæssige i naturen. Skrevet direkte efter 

(Rangvid, et al., 2018 s. 22). 

Formålet med naturvidenskab er kort og godt at forklare det generelle og lovmæssige (nomotetiske) 

ved naturens genstande og fænomener, fx forklare, hvordan vulkaner, planter, menneskehjernen 

eller orkaner opfører sig. Formålet er med andre ord at opstille universelle årsagsforklaringer og 

fastsætte naturlove. Det videre og dybere formål er at forklare den natur, der omgiver os, og som vi 

er indfældet i og afhængige af, så vi kan leve i og med den på hensigtsmæssige måder, herunder 

udnytte naturens ressourcer bedre og fx udvikle ny medicin, skaffe rent drikkevand og lære, hvordan 

vi kan passe på naturen. Kort sagt skal vi forklare, udnytte og bevare naturen og dens ressourcer. 

Det videnskabsteoretiske begreb for naturvidenskabernes 

formål er kausal forklaring. Kausal betyder 'som vedrører 

årsag-virkningsforhold', og naturvidenskaberne vil netop 

forklare naturens lovmæssigheder og årsag-virknings-

forhold – altså give kausale forklaringer, hvor idealet er at 

opstille så generelle teorier som muligt om naturens 

lovmæssigheder (enkelte dele af naturvidenskaberne kan 

dog også søge funktionelle forklaringer) Læs mere om 

begreberne; kausal, intentionel og funktionel (Rangvid, et 

al., 2018 s. 83 - 93). 

Læs om naturvidenskabernes metoder i afsnit ”5. 

Naturvidenskabelig metode” på side 10. 

 

Figur 4: To naturvidenskabsmænd undersøger naturens 
lovmæssigheder.  
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Figur 5: De naturvidenskabelige fag 
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Side 4 

1.3. Samfundsvidenskaberne 
Samfundsvidenskaberne undersøger samfund, dvs. 

menneskelige fællesskaber, store som små. Man op-

deler ofte samfundsvidenskabernes genstande i tre 

sammenhængende hovedområder: det sociale, det 

politiske og det økonomiske, og man siger at sam-

fundsvidenskaberne undersøger samfundsforhold og 

samfundsudviklingen, både lokalt og globalt. 

I det sociale er fokus på sociologi, hvor mennesket i 

forskellige sociale sammenhænge betragtes. Dette 

kan være livsstil, gruppetilhørsforhold og identitets-

dannelse. Det politiske omhandler samfunds styre-

former, magtforhold og ideologier. Under økonomi stu-

deres det hvordan samfund producerer og forbruger 

varer, samt hvordan hele samfundets økonomi hænger 

sammen. 

Samfundsvidenskaberne beskrives ofte som en blanding af humaniora og naturvidenskab, nemlig 

ved både at undersøge unikke genstande, fx en politisk tale, og samfundsmæssige lovmæssigheder, 

fx økonomiske sammenhænge eller politiske partiers adfærd. Samfundsvidenskaberne er altså lige 

dele idiografisk og nomotetisk videnskab. I Idiografisk videnskab stræbes efter at forstå enkelt 

fænomener for deres egen skyld. Der kan benyttes teori i bestræbelsen på at forstå 

enkeltfænomener, men der udvikles ikke generelle teorier. I nomotetisk videnskab er ambitionen at 

fremstille generelle love, og universelle teorier. (Rangvid, et al., 2018 s. 95 - 103) 

Formålet med samfundsvidenskaberne er at forstå samfundet, så vi bedre kan leve i det og forbedre 

det. I forhold til selve formålet er det igen tydeligt at samfundsvidenskaberne er en blanding af 

humaniora og naturvidenskab. Deres formål er nemlig 

både at levere intentionelle forklaringer på unikke gen-

stande (fx en politisk tale), og at levere kausale forkla-

ringer på lovmæssige træk ved samfundet (fx hvorfor 

mennesker forbruger penge på en bestemt måde). 

Samfundsvidenskabernes formål er altså både at give 

intentionelle og kausale forklaringer (og mere sjældent 

også funktionelle forklaringer) Læs mere om forklaringer 

i (Rangvid, et al., 2018 s. 83 - 93). 

Læs om samfundsfaglige metoder i afsnit ”6. Samfundsvidenskabelig metode” på side 11. 

 

 

 

 

  

Figur 6: Danmark styres fra Christiansborg. Dette 
menneskelige fællesskab er interessant i 
samfundsvidenskaben.   
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Figur 7: De samfundsvidenskabelige fag 
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2. Tanker om videnskaben - videnskabsteori 
De forskellige fag arbejder indenfor vidt forskellige områder, derfor er den videnskabelige tilgang 

også meget forskellig. En humanistisk videnskabsmand vil typisk undersøge et problem eller en 

hændelse på en markant anden måde end en naturvidenskabsmand, der står overfor det selv-

samme. 

Som det fremgår, har fagene forskellige måde at arbejde på. Derfor er det nødvendigt at gøre sig 

videnskabsteoretiske overvejelser om hvordan videnskaben fungerer og hvordan der arbejdes. 

Videnskabsteori handler om at forstå, hvordan videnskaben og dens metoder fungerer, en slags 

videnskab om videnskab. Videnskabsteoretikere beskæftiger sig med selve videnskaben og hvordan 

ny viden frembringes mest fordelagtigt.  

Dette arbejde har resulteret i forskellige videnskabsteoretiske retninger, der eksisterer side om side 

med skiftende udbredelse og tilslutning.  

 

2.1. Positivismen 
Den første formulerede videnskabsteoretiske retning 

er positivismen. Positivismen er et produkt af Oplys-

ningstidens rationalisme i 1700- og 1800-tallet, og 

selve tilgangen blev formuleret af August Comte (1798 

– 1857). Tidligere havde videnskaben været præget af 

følelser og religiøse tolkninger af den fysiske verden. 

Positivismen fokuserer i stedet på at videnskab (kun) 

er hvad der kan erkendes med sanserne (det positive). 

Videnskab er altså kun det, vi kan observere, måle og 

veje. Følelser, oplevelser og intentioner reduceres til 

fysisk-kemiske processer. Det betyder også, at en 

videnskabelig teori må kunne verificeres – altså bevises ude i virkeligheden – ellers er den ikke 

videnskabelig. Videnskabens formål bliver så at udarbejde teorier om virkeligheden, som kan 

forudsige fænomener, og dermed bevises. Empirien der skal bruges til at bekræfte teorierne, er 

hovedsagelig kvantitativ, som præsenteres i diagrammer og tabeller. Positivismen har været udbredt 

siden 1800-tallet, og har især præget naturvidenskab, men også samfundsvidenskab og humaniora. 

Udfordringen for positivismen er man kun studerer de ydre faktorers indvirkning, og at alt er objektivt 

og generaliserbart. Forhold som fx placebo-effekt er svært at forklare for positivisterne. 

Hændelse: Alfred kaster en sten gennem en butiksrude, så ruden splintres. 

Naturvidenskabelige spørgsmål: Hvor hårdt blev stenen kastet? Hvilken bane havde stenen i 

luften? Med hvilken kraft ramte stenen ruden? Hvordan fordelte glasskårene sig? 

Humanvidenskabelige spørgsmål: Hvilke motiver havde Alfred for at kaste stenen? Hvad var 

Alfreds hensigter med at kaste stenen? 

Samfundsvidenskabelige spørgsmål: Hvilken socialgruppe tilhører Alfred? Er hans adfærd 

typisk i forhold til statistikken? Hvilken politisk og økonomisk baggrund har Alfred? 

Figur 8: Forskellige tilgange til det samme spørgsmål (Larsen, et al., 2018 s. 20) 

Figur 9: Positivistisk eksperiment med en fugl i en 
luftpumpe (Wright, 1768). 
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2.2. Kritisk rationalisme 
Filosoffen Karl Popper (1902-1994) formulerede en 

videnskabsteori der udfordrede positivismen. I stedet 

for at videnskabsfolk skulle bevise at de har ret, skulle 

de i stedet forsøge at bevise, at de ikke har ret. 

Poppers tolkning var at de videnskabelige teorier aldrig 

med sikkerhed vil blive færdigudviklede. Rigtig 

videnskab udvikler sig, og dette sker ved at der løben-

de findes små fejl og gåder i de videnskabelige teorier, 

som herefter justeres. Det betyder også, at teorier, 

som ikke kan modbevises, ikke kan betragtes som 

videnskab efter Poppers opfattelse. Videnskab går 

altså ud på at forsøge at modbevise teorierne. Teorier, 

som det trods mange forsøg, ikke er lykkedes at 

modbevise, kan betragtes som stærke teorier, og vi 

kan have en begrundet formodning om, at de er sande, 

men vi kan aldrig være helt sikre. Den kritiske rationalisme er helt central i naturvidenskaben 

2.3. Hermeneutikken  
En anden videnskabsteoretisk tilgang der udfordrede positivismen, var hermeneutikken. Den herme-

neutiske tilgang blev især brugt af teologer og jurister til at forstå tekster og ”læse mellem linjerne”. 

I 1800-tallet udviklede Schleiermacher (1768 – 1834) hermeneutikken til at omhandle al tekst, og 

senere videreudviklede filosofferne Wilhelm Dilthey (1833-1911), Martin Heidegger (1889-1976) og 

Hans-Georg Gadamer (1900-2002) hermeneutikken til en filosofisk retning (Ebdrup, 2012). 

I modsætning til positivismens ideal om objektivitet, er hermeneutikkens grundlæggende antagelse  

at vi forstår ud fra en forforståelse – altså det, vi allerede ved.  Det er dermed vores subjektive 

virkelighedsopfattelse, der er grundlaget for forståelse og fortolkning. Man bruger altså ikke kun sine 

sanser til at erkende, men også sin indlevelsesevne og sine erfaringer. Ved at erfare mere ændres 

forforståelsen, og vi kan opnå en ny og dybere forståelse. For at forstå helheden i fx en tekst, er vi 

nødt til at forstå de enkelte dele af den, og for at forstå delene, må vi forstå helheden. Der er altså 

en vekselvirkning mellem helhed og de enkelte dele, og mellem forståelse og forforståelse. Det 

kaldes den hermeneutiske spiral. Den hermeneutiske tilgang findes især i humanistisk videnskab.  

2.4. Socialkonstruktivisme 
En anden videnskabsteoretisk retning, der kritiserer det traditionelle billede af videnskabelig viden 

som neutral, objektiv og sand er socialkonstruktivismen. Den er inspireret af Thomas Kuhn, hvis 

centrale pointe var at al videnskab tager udgangspunkt i et paradigme: Et sæt underforståede 

opfattelser af, hvad der er selvfølgelige sandheder (Ebdrup, 2011). Videnskaben bygger altså altid 

på nogle grundlæggende forudsætninger; noget, vi tager for givet, og som vi bygger ovenpå. 

Eksempelvis vil to videnskabsmænd, der forsker i demokrati i henholdsvis Kina og Danmark, 

sandsynligvis komme frem til forskellige resultater – på trods af at de bruger de samme metoder og 

analyser. Ovenstående er årsag til at man den ene dag kan læse at kaffe er sundt, og den næste 

dag læse det stik modsatte. Ved tilstrækkeligt mange observationer, der ikke stemmer overens med 

de grundlæggende forudsætninger (paradigmet), må man revidere sin grundlæggende forståelse – 

et paradigmeskifte. Sandhed er et relativt begreb, som skal forstås i forhold til en given tidsperiode, 

en bestemt kultur og specifikke sociale konstruktioner (Larsen, et al., 2018 s. 43 - 47). 

Den kritisk rationalistiske dykker 

1. Dykkeren har set mange små hajer, 

som han oplevede som ufarlige. 

Han har dog hørt om farlige store 

hajer. 

2. Dykkeren opstiller hypotesen 

”større hajer er farligere end små” 

3. Dykkeren undersøger hypotesen 

og bader med den største haj, 

hvalhajen, som er helt ufarlig. 

4. Dykkeren reviderer sin hypotese på 

baggrund af sine nye erfaringer.  

Figur 10: Eksempel på kritiske rationalisme (Ebdrup, 2012). 
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3. Fremgangsmåder i videnskaben – videnskabelige metoder 
I det videnskabelige arbejde er et helt centralt 

tema, forholdet mellem teori og empiri. Empiri er 

erfaringer – altså det, vi har observeret, målt og 

som beskriver virkeligheden. En teori er en 

række sammenhængende antagelser, der 

forklarer hvordan en del af virkeligheden 

fungerer. Teorier er altså bud på forklaringer af 

det, vi observerer. Når vi arbejder viden-

skabeligt med at forstå noget, kan vi gå 

forskelligt til forholdet mellem teori og empiri.   

3.1. Deduktion 
Ved at bruge sin fornuft og tidligere erfaringer, er det muligt at fremsætte teorier om en given 

situation. Ved at sammenholde to eller flere præmisser kan man nå en konklusion. Hvis alle metaller 

er strømledende og aluminium er et metal, så må aluminium altså være strømledende. Her bevæger 

man sig fra det generelle til det specifikke, slutningen er alene baseret på tidligere teorier og logisk 

ræsonnement. 

Når Pythagoras' sætning anvendes til at beregne sidelængden i en trekant, så er det et eksempel 

på at overordnet viden (den matematiske lov) anvendes til at begrunde specialviden (om den 

konkrete trekant). Noget lignende gør sig gældende, når Maffesolis teori om neo-tribale fællesskaber 

i senmoderniteten bruges til at forstå konkrete hooligangruppers adfærd. 

Udfordringen ved den deduktive metode er at det er svært at opnå ny viden om virkeligheden. Der 

produceres ikke ny viden. Det er jo logisk at aluminium er strømledende, hvis metaller er strøm-

ledende og aluminium er et metal – konklusionen er altså indeholdt i præmisserne. En anden udford-

ring er at præmisserne skal være sande for at nå en gyldig konklusion. 

EKSEMPEL PÅ EN USAND KONKLUSION 

MEGET VIDENSKABSTEORI ER KEDELIGT → DET, JEG LÆSER NU, ER 

VIDENSKABSTEORI → DET, JEG LÆSER NU, ER KEDELIGT  

3.2. Induktion 
Ved at observere dele kan man induktivt fremsætte teorier om helheden. Sanser og erfaringer 

bruges til at opnå viden. Teorier, og dermed viden, udledes af systematiske undersøgelser og 

observationer. Det klassiske eksempel er observation af en masse svaner, der viser sig at være 

hvide, på baggrund af observationerne sluttes det at alle svaner er hvide. Stort set alle teorier 

indenfor fagene er født på baggrund af en induktiv proces, hvor en undren resulterer i en teori.  

Vores viden om hvornår, hvor og hvordan dinosaurerne levede, er fx begrundet i en stor mængde 

enkeltstående eksempler på specialviden fra forskellige fund af fossiler. Vores viden om syrer og 

baser er begrundet i en lang række kemiforsøg, som hver især giver specialviden om bestemte 

kemiske reaktioner. Og vores overordnede forståelse af den russiske revolution (begivenhederne og 

deres årsager) er begrundet i analyser af et stort antal historiske kilder: beretninger, dokumenter, 

fotografier osv. 

Udfordringen ved den induktive metode er at de mange observationer af dele, ikke er helt dækkende 

for helheden, fordi man aldrig ved hvilke observationer fremtiden bringer. Selvom der er observeret 

mange svaner og fundet mange dinosaurknogler, giver empirien kun en flig af helheden. Således 

revideres teorierne med de mange sorte svaner i Australien, og nye fund af fjer på dinosaurskeletter.  

Figur 11: Forholdet mellem induktion og deduktion (Lund, 2013). 
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3.3. Hypotetisk deduktion 
Karl Popper præsenterede sammen med sin kritiske rationalisme (se afsnit 2.2. Kritisk rationalisme 

s. 6) den hypotetiske-deduktion. Metoden gør brug af både induktion og deduktion, og kombinerer 

fornuften (deduktion) med erfaringerne (induktion). Al god videnskab skal opstille en testbar hypo-

tese, som man selv og andre så forsøger at tilbagevise/modsige (falsificere). Lykkes tilbagevisningen 

ikke, har teorien vist sit værd – i hvert fald for en tid. 

Der fremsættes en hypotese – en foreløbig teori. Deduktion bruges til at bestemme hvilke 

konsekvenser (en dristig forudsigelse) det må have, hvis teorien er 100% sand. Herefter benyttes 

induktive observationer til at undersøge om virkeligheden opfører sig som forudsagt. Således testes 

den deduktive forudsigelse med induktive observationer. Hvis observationerne er som forventet, 

holder teorien – hvis ikke, er teorien delvis modsagt og mindre end 100% sand – den har et blødt 

punkt. Næste trin kan være at justere/tilrette teorien og prøve igen. Står man med 2 teorier, der har 

bløde punkter og er mindre end 100% sande, er den ene ofte bedre på nogle punkter og den anden 

på andre punkter. ”2 teorier er bedre end 1”. Det er meget få teorier, der er 100% sande og ingen er 

0% sande. Man kan tale om delvis verifikation og delvis falsifikation. 

Et eksempel på anvendelsen i fagene kunne fx være i samfundsfag, hvor man kunne fremsætte en 

hypotese om at jo højere indkomst mennesker har, jo længere til højre på den fordelingspolitiske 

skala befinder de sig. Hypotesen er deduktivt baseret på teori om at partierne til højre på den 

fordelingspolitiske skala umiddelbart fører politik til gavn for de velstillede. Ved et valgt undersøges 

det hvad folk med forskellige indkomster har stemt, hvorefter teorien verificeres eller falsificeres.  

3.4. Abduktion 
Induktion, den klassiske deduktion og hypotetisk deduktion har sine begrænsninger. Enten bevæger 

man sig fra det specifikke til det generelle eller omvendt. I virkeligheden er måden hvorpå man når 

frem til viden, ofte mere nuanceret og mindre systematisk. Derfor viser det sig at videnskaben 

sjældent arbejder rent deduktivt eller induktivt. De forskellige tilgange benyttes ofte i kombination til 

en slutning til bedste forklaring. Denne metodiske tilgang kaldes ’abduktion’ og blev formuleret af 

Charles Peirce (1839 – 1914).  

Abduktion tager også udgangspunkt i empiri. Ud fra empirien præsenteres et kvalificeret gæt på en 

hypotese, der virker som den mest sandsynlige, der kan forklare observationen. Den bedste 

forklaring ses som den, der er mest enkel, er konsistent, og kan forklare så meget som muligt, 

ligesom man foretrækker den teori, der hænger bedst sammen med andre veletablerede teorier. 

Det klassiske eksempel på abduktion er teorien om kontinentaldrift, som blev fremsat af Alfred 

Wegener i 1912. Wegener havde observeret at kontinenternes kystlinje passede sammen, hvorfor 

han fremsatte en teori om at de tidligere måtte have været forbundne. Herefter ledte han efter beviser 

der kunne bekræfte denne antagelse. Wegeners teori blev i samtiden forkastet da den ikke 

umiddelbart kunne bevises med konkrete data, ligesom hans teori ikke passede sammen med de 

øvrige veletablerede teorier. Senere viste det sig at Wegeners gæt ikke var helt forkert, men heller 

ikke helt rigtig – hvor nutidens teori om pladetektonik er fremherskende. 

Udfordringen ved abduktion er at teorien der fremsættes, blot er det bedste gæt på en 

sammenhæng. Gættet kræver opfindsomhed og grundig forståelse, hvilket gør undersøgeren vigtig. 

Man skal være varsom med at slutte til forklaringer, der i højere grad er udtryk for fantasi end 

virkelighed. 
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4. Humanistisk metode 
Hvad der undersøges i humaniora er bestemmende 

for hvordan det undersøges. I de humanistiske 

videnskaber undersøges de menneske-skabte 

genstande for at forstå dem. Da det netop er disse 

betydningsbærende genstande, der under-søges i de 

humanistiske videnskaber, må man for-tolke disse 

genstande. Menneskets indre liv – dets følelsesliv, 

tankeliv, intentioner og udtryk for dette indre liv er 

ikke synligt eller målbart. Man kan jo fx ikke se eller 

måle hensigten med et digt eller et debatindlæg. 

Derfor må man fortolke og med ind-føling og empati 

leve sig ind i andre menneskers frembringelser. Det 

videnskabsteoretiske begreb for en sådan fortolkning 

er ’hermeneutik’. 

De humanistiske videnskaber er stort set alle i deres væsen hermeneutiske: de fortolker intentioner, 

mening og betydninger. Fortolkningsprocessen er kendetegnet ved to træk: 

1. Der sker en løbende justering og forbedring af læserens forståelse af teksten. Løbende 

udkaster man gennem fortolkninger forståelser af teksten, som undervejs justeres af nye 

fortolkninger, hvorved nye og bedre forståelser nås, indtil man når den forståelse, som man 

(foreløbigt) stiller sig tilfreds med. 

2. Fortolkningen veksler løbende mellem at være rettet mod en del af teksten og mod hele 

teksten. Man forstår en teksts dele ud fra helheden og helheden ud fra delene. Vi kender fx 

alle det, at man først forstår en novelles titel og dele (fx et symbol i teksten), når man har 

læst hele novellen, og at vi først forstår hele novellen, når vi har læst titlen og alle novellens 

dele. 

Det videnskabsteoretiske begreb for både fortolkningens løbende justering af (for)forståelser og for 

fortolkningens vekslen mellem del og helhed er den hermeneutiske spiral. Ud over den funda-

mentale, hermeneutiske fortolkning, som stort set altid finder sted, findes der i humaniora en lang 

række fagspecifikke metoder, som du lærer hos dine faglærere. At der er mange forskellige faglige 

metoder i de humanistiske fag, hænger sammen med, at de netop undersøger unikke genstande, 

som ikke bare kan underlægges den samme behandling. 

Da humaniora har fokus på mennesket og menneskelige 

produkter, arbejdes der stort set altid med kvalitativ empiri i 

humaniora. De metodiske tilgange er primært induktion og 

abduktion. Induktion ved at læse en specifik tekst og derved 

udlede en slutning om helheden, fx en tale af Hitler til at forklare 

hans syn på jøderne. Abduktivt ved at se et mønster i en given 

kunstners værker og tolke dette mønster i forhold til hans 

person eller den samtid han har levet i.   

  

Eksempler på metoder til at 

analysere tekster. 

− Nykritisk metode 

− Psykoanalytisk metode 

− Biografisk metode 

− Ideologikritisk metode 

− Strukturalistisk metode 

− Kildekritik 

Figur 13: Den hermeneutiske spiral. 

Figur 14: Humanistiske metoder. 

https://vidensmoenstre.systime.dk/fileadmin/_processed_/7/c/csm_76_den_hermaneutiske_spiral_300px_df7ff4ef6b.png
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5. Naturvidenskabelig metode 
Naturvidenskaberne omhandler forskellige dele af naturen. På trods af at forskellige fag arbejder 

med forskellige dele af naturen, gør de brug af nogle bestemte og ensartede metoder til at opnå 

viden. 

Systematisk observation 

Igennem systematiske observationer kan man induktivt beskrive et forhold i naturen, der har vækket 

en undren. Hvis man fx ønsker at vide hvorfor der opstår tordenvejr, er det nødvendigt først at blive 

klogere på dette vejrfænomen – hvorfor det skal observeres. Således kan man bevæge sig ud og 

måle lufttrykket, observere skyerne, himlen osv. Disse observationer kan induktivt sammenfattes til 

en teori om fænomenet. 

Det kontrollerede eksperiment 

Når naturfænomener observeres, vil disse ofte give anledning til teorier og hypoteser, som ønskes 

nærmere undersøgt. I den forbindelse spiller eksperimentet en særlig rolle. Eksperimenter 

undersøger et givent forhold under kontrollerede forhold. Når der laves eksperimenter i natur-

videnskaben er fokus ofte på at teste teorier for at verificere eller falsificere dem. Denne hypotetisk-

deduktive tilgang er typisk for naturvidenskaben. Eksempelvis kan man have en hypotese om, at 

intensiv styrketræning giver et øget iltoptag i blodet. Denne hypotese kan testes ved at lave et 

eksperiment, hvor man lader en person styrketræne intensivt i en given periode. Hvis man 

efterfølgende ikke kan måle et øget iltoptag i personens blod, må hypotesen forkastes. Hvis man 

derimod kan måle et øget iltoptag, kan hypotesen ikke forkastes. 

I forbindelse med eksperimenterne er det vigtigt at de er ’reproducerbare’, og ville kunne gentages 

af andre forskere. Derfor er det vigtigt at forholdene er velbeskrevne og ens i eksperimenterne – den 

såkaldte ’variabelkontrol’. I eksemplet med iltoptag ovenfor, er det derfor vigtigt at bruge flere 

forsøgspersoner, som har fået samme mængde søvn, næring og væske i perioden eksperimentet 

varer. På den måde sikres det at andre kan gentage det eksakt samme forsøg, og at de forskelle 

der måles alene afhænger af træningsintensiteten. 

Modeller 

En model er en simplificeret udgave af virkeligheden. I naturvidenskaben bruges modeller ofte til at 

give et overblik og blive klogere på naturens fænomener. En model præsenterer allerede kendt 

viden, men kan også give anledning til yderligere undersøgelser og nye forklaringer. Modeller kan 

ligeledes bruges til at forudsige og fremskrive fremtidige naturfænomener. De naturvidenskabelige 

modeller benyttes ofte i kombination med hinanden. En type model er skalamodellen, der er en 

formindsket eller forstørret udgave af virkeligheden, fx en model af solsystemet, eller en 

molekylemodel. En anden type er teoretiske modeller, som er en simplificeret teoretisk måde at 

beskrive bestemte fænomener på. Et eksempel herpå er Bohr’s atommodel, som forklarer noget 

meget kompliceret, relativt simpelt. En tredje type modeller er de matematiske modeller, som er 

ligninger eller andre matematiske udtryk, som beskriver data ved forskellige observationer og 

eksperimenter. Disse modeller kan give anledning til forudsigelser, fx af planeters fremtidige 

positioner eller epidemiers udbredelse. 

Teorier, hypoteser, love og principper 

Nogle naturvidenskabelige fag bruger ordet teori, mens andre fag foretrækker ordet hypotese. Det 

højeste niveau er en lov, der er generelt gyldig, fx Newtons 2. lov (fysik). Et princip er ikke 100% 

san, men er en arbejdssætning/”tommelfingerregel”, Le Châteliers princip (kemi).  
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6. Samfundsvidenskabelig metode 
Samfundsvidenskaberne har traditionelt været meget metodebevidste – til dels fordi det, de 

undersøger, ofte er mere flyvsk end humanioras og naturvidenskabernes genstande. Holdninger, 

kulturer, værdier, adfærdsmønstre, økonomier mv. forandrer sig løbende og er svære at fastholde 

og måle præcist på. Overordnet anvender samfundsvidenskaberne både fortolkning og måling og 

indsamling af og analyse af data. Også mht. metode ser vi altså en blanding af humaniora og 

naturvidenskab. Med samfundsvidenskabernes eget sprog taler man også om tre klassiske metoder 

i samfundsvidenskaberne: kvalitativ metode, kvantitativ metode og komparativ metode. 

Kvantitativ metode 

Kvantitativ metode handler om at tælle og indsamle mange data (ofte gennem spørgeskemaer), fx 

mange menneskers udsagn om noget (fx deres holdning til statsministeren) eller en gruppes 

indkomstforhold, for så at lave statistik over dette. Kvantitative metoder undersøger hvor udbredt et 

fænomen er, i forhold til mængde og hyppighed. Denne metode giver en mere overfladisk viden, 

men den er god at generalisere ud fra. Når der arbejdes kvantitativt, er det vigtigt at sikre sig at 

undersøgelsen er gyldig/valid (undersøges det der er meningen?) og har pålidelighed/reliabilitet (er 

data indsamlet korrekt?). Dette sikres ved at spørge en stor gruppe mennesker, som er repræsen-

tativt udvalgt – altså repræsenterer den gruppe man ønsker viden om. 

I et tilfælde, hvor ambitionen er at undersøge unge menneskers brug af de sociale medier, kan man 

gå kvantitativt til værks. Der udarbejdes et spørgeskema, som rundsendes til et større antal per-

soner. Svarene kategoriseres efter alder og antal minutter brugt om dagen. Således kan forbruget 

ses for en specifik aldersgruppe – og spørgsmålet er besvaret. I forhold til gyldighed og pålidelighed 

er det dog vigtigt at de adspurgte er repræsentative og at dataindsamlingen er hensigtsmæssig.  

Kvalitativ metode 

Kvalitativ metode handler (ligesom i humaniora) om fortolkning af tekster, observationer eller andre 

former for empiri, der ikke kan tælles og behandles statistisk, fx politiske taler eller enkeltpersoners 

udsagn, fx udsagn i et interview, en debat eller en dagbog. Denne metode giver viden og forståelse 

i dybden, men den er svær at generalisere ud fra, da man oftest ikke fortolker mange tekster. Den 

kvalitative metode kan bruges til at forstå og fortolke et givent fænomen. 

I samme undersøgelse med unge og deres brug af sociale medier, kan der også benyttes kvalitative 

metoder til at finde ud af hvem og hvor mange der forbruger hvilket medie – herudover bliver det 

også muligt at forstå og fortolke forbruget hos de unge. Et interview med et par unge, kan 

eksempelvis klarlægge at de sociale medier bruges til at styrke relationerne med deres venner. 

Udfordringen er dog at vi ikke kan være sikre på at dette gælder for hele gruppen.  

Komparativ metode 

Komparativ metode: komparation betyder 'sammenligning'. Man sammenligner tilfælde (cases), fx 

to landes politiske systemer eller forskellige kulturer. Formålet er at forstå noget bedre ved at se det 

i forhold til noget andet – ved at se ligheder og forskelle. Men man kan også gøre det for enten at 

påvise årsager eller afvise tænkelige årsager (give kausale forklaringer). Vil man påvise årsager, 

anvender man et såkaldt Most Similar Systems Design. Her sammenligner man ens cases med 

forskelligt udfald/afhængig variabel for at finde den afgørende forskel på de to cases og dermed 

årsagen til forskellige udfald. Vil man afvise tænkelige årsager, anvender man et Most Dissimilar 

Systems Design. Her sammenligner man meget forskellige cases med samme udfald/afhængig 

variabel for at påvise, at ingen af forskellene og dermed de tænkelige årsager betyder noget for 

udfaldet/ligheden. 
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7. Gode råd og centrale begreber 
I forbindelse med din SRP-opgave er formålet ikke at der præsenteres og defineres en masse 

videnskabsteoretiske begreber. Formålet er at beskrive og reflektere over fremgangsmåden, og i 

den forbindelse inddrage den basale videnskabsteori, som præsenteres i denne PIXI. 

Anbefalingen er at man som elev stiller sig følgende spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen: 

− Hvilke fag og fakulteter arbejder du indenfor? Hvad er fagenes og fakulteternes traditioner 

og hvordan passer min undersøgelse ind i den kontekst? 
− Hvilken empiri har du anvendt for at kunne besvare dine problemstillinger i forbindelse med 

det, du har undersøgt? Hvilke kriterier har du lagt til grund for udvælgelsen af din empiri? 

− Hvordan er du kommet fra problemformuleringen og problemstillingerne til delkonklusionerne 

hovedkonklusionen? Altså hvilke metoder anvendes for at besvare problemformuleringen og 

problemstillingerne?  

I det omfang det giver mening er det relevant at inddrage begreberne der præsenteres i denne PIXI. 

Begreb Forklaring 

Abduktion 
Metode som præsenterer et kvalificeret gæt på en hypotese, der virker 

som den mest sandsynlige, der kan forklare givne observationer.  

Deduktion 
Metode der anvender fornuft og tidligere erfaringer til at fremsætte 

teorier om en given situation.  

Hermeneutikken 
Videnskabsteoretisk retning hvis grundlæggende antagelse er, at vi 

forstår ud fra en forforståelse –som er grundlaget for fortolkningen. 

Humaniora 
Fakultet der beskæftiger sig med mennesket og menneskets 
genstande. Arbejder med at forklare intentioner specifikt.  

Hypotetisk-deduktion 
Metode der opstiller en hypotese, som efterprøves med forsøg. 

Formålet er at falsificere hypotesen, og evt. justere den. 

Induktion 
Metode som på baggrund af observationer fører til teorier om 

helheden. Teorier udledes af systematiske undersøgelser. 

Kritisk rationalisme 
Videnskabsteoretisk retning der bygger på hypoteser som skal 

forsøges modbevist. Herved udvikles videnskaben. 

Naturvidenskab 
Fakultet der beskæftiger sig med naturen og processerne her. Der 

arbejde oftest med at undersøge og fastsætter det generelle. 

Positivisme 
Videnskabsteoretisk retning hvor videnskab kun er det der kan 

observeres, måles og vejes. Videnskab finder den objektive sandhed.  

Samfundsvidenskaben 
Fakultet der beskæftiger sig med menneskelige fællesskaber både 

med henblik på de specifikke og det generelle. 

Socialkonstruktivisme 
Videnskabsteoretisk retning der ikke ser videnskab som neutral og 

objektiv. Videnskaben formes efter den kontekst den bedrives i. 

Figur 15: Centrale begreber 
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