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Forord 

Al videnskab bygger i sidste ende på empiri. Alle undersøgelser skal tage udgangspunkt i 
iagttagelser (eksperimenter), data (talmateriale), udsagn (interviews) eller kilder (levn fra 
fortiden). Uden disse data til at underbygge undersøgelsen er det blot gætteri og 
spekulation, og altså ikke videnskab. Det nytter ikke, at man tror, at noget er på en bestemt 
måde. Man skal med udgangspunkt i en erfaring og de anvendte materialer argumentere 
for, at man mener, at noget er på en bestemt måde.  
 
I forbindelse med Studieretningsprojektet er det centralt man som elev benytter sig af empiri 
til at underbygge sine faglige påstande.  
 
I pixien har vi forsøgt at samle de vigtigste begreber i forhold til empiri og indsamlingen 
heraf. Målgruppen er Fjerritslev Gymnasiums elever og undervisere, som vi håber, vil få en 
fælles referenceramme med denne PIXI. 
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Fjerritslev Gymnasium 

 

Side 1 

1. Hvad er empiri? 
Al viden er baseret på erfaringer, og disse erfaringer kaldes for empiri. Empiri er betegnelsen 

for det erfaringsmateriale, fx observationer eller målinger, som man danner teorier om 

virkeligheden ud fra. Forenklet sagt er det empirien, der i en videnskabelig teori 

sammenfattes til en sammenhængende helhed.  

 

Videnskaben stræber efter sikker viden, og derfor er en vigtig bestræbelse inden for 

videnskaben at kunne begrunde det, man mener eller formoder er sandt. Viden skal således 

ikke blot formodes sandt, men det skal kunne begrundes med empiri.  

 

En påstand skal altid kunne 

underbygges med empiri. Alle kan 

påstå at der eksempelvis har været liv 

på Mars, men før nogen kan tro på 

denne teori er det nødvendigt at 

underbygge den med videnskabelige 

beviser. Det er den forsker der findes 

eksempelvis knogler og vand på 

Mars, som kan fremsætte teorien på 

baggrund af sine opdagelser – de 

øvrige har blot gættet.  

 

 

Alle videnskabelige teorier opstår altså på baggrund af metodisk, og dermed systematisk, 

bearbejdelse af videnskabelige data (empiri). En god teori er først og fremmest en, der 

kommer med et godt bud på, hvordan mange empiriske observationer skal forklares.  

 

 

 

 

 

 

 

Empiri Teori

Figur 2: Empiri er forudsætningen for teorier. Under empiri kan teorier ikke eksistere. 

Figur 1: Billede fra Mars. Kan denne empiri, godtgøre at der har 
været liv på planeten? 



Empiri PIXI 

 

Side 2 

1.1. Pålidelighed 

Undersøgelser skal være pålidelige og medføre de samme resultater hvis de gentages. 

Pålidelighed handler om hvor præcise data dine undersøgelsesmetoder kan producere, fx 

hvor sikre kan vi være på, at det samme interviewskema ikke påvirker respondenternes svar 

på forskellig måde. Pålidelighed i undersøgelser kan evt. baseres på flere forskellige 

personers sammenfattende opfattelse af et fænomen. I en observationsundersøgelse kan 

det fx være, at flere observatører har noteret det samme. Pålideligheden kan forstærkes 

gennem at anlægge flere forskellige vinkler på den samme undersøgelse (triangulering), fx 

gennem at bruge flere undersøgelsesmetoder eller teorier til at forklare noget med. Det gør 

man ud fra den antagelse, at jo større overensstemmelse der er mellem data fra forskellige 

kilder om det samme, jo større pålidelighed. Fortolkning af data er ofte subjektiv, derfor kan 

det være en god ide, for en balanceret fortolkning af data, at indbyde andre til at fortolke 

dem også. 

 

Pålidelighedstjek 

1. Er der sket målfejl i processen, der betyder at virkeligheden ikke beskrives korrekt? 

2. Kan undersøgelsen gentages med samme resultat en anden dag? 

3. Kan enhver anden forsker gentage forsøge og få samme resultater? 

 

1.2. Gyldighed 

Det empiriske grundlag skal ligeledes have gyldighed i forhold til det er undersøges. Fokus 

er på om ”målingen” rent faktisk er i stand til at beskrive det, som er formålet med 

undersøgelsen. Gyldighed er relateret til dokumentation og fortolkning af data. Forskeren er 

primært interesseret i, at resultaterne afspejler en sandfærdig udgave af virkeligheden. 

Derfor skal instrumenterne eller personerne der bruges til generering af data være udvalgt 

repræsentativt.  

 

Gyldighedstjek 

1. Er dataindsamlingen dækkende for det der undersøges? 

2. Hvad kan empirien forklare og hvad kan den ikke forklare om virkeligheden? 

 

 
Figur 3: Pålidelighed og gyldighed – rammer hvor vi sigter? 
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Side 3 

2. Kvantitative data 
Kvantitativ empiri er baseret på brugen af informationer gjort op i tal. Bag disse tal kan 

gemme sig en lang række forskellige typer af oplysninger. Nogle tal er helt åbenbart 

talbaserede som husstandsindkomst, levealder eller størrelsen på finanslovsbevillinger. 

Dette er typisk såkaldt registerdata der er offentligt tilgængeligt. 

 

Herudover findes der også data som man selv genererer via undersøgelser. Dette kan 

eksempelvis være målinger af forskellige art. Fælles for disse målinger er at de er 

generaliserbare og umiddelbart kan sammenlignes og præsenteres simpelt i eksempelvis 

en graf.  

 

Kvantitativ empiri skal vurderes i forhold til den problemstilling, de benyttes til at besvare. 

Den største udfordring med de kvantitative metoder er ofte validiteten, da det kan være 

svært at reducere komplekse fænomener til tal. Det er næsten umuligt at lave en 

generalisering på en persons følelser ved at give dem en score fra 0 – 100, på en højre-

venstre-skala. Den største fordel med de kvantitative data er deres generaliserbarhed, da 

det er muligt at lave konkrete sammenligninger og generelt muliggør databehandling på et 

højere niveau.  

 

I en undersøgelse af den danske folkekirke, kan kvantitativ empiri ikke afdække stort om 

brugernes følelser og tro. Derimod vil kvantitativ empiri være effektiv til at lave statistik på 

hvordan medlemmerne benytter kirken. Hvor mange medlemmer er der i området? Hvor 

mange kirkegængere er der henover året? Hvor mange børn bliver døbt og konfirmeret? 

Disse tal vil igen kunne bearbejdes på baggrund af køn, etnicitet, geografi, socialklasse mv. 

Fokus er gennemgående at der standardiseres og generaliseres, hvorfor det er nødvendigt 

at arbejde med en stor mængde empiri. 

 

 
Figur 4: Kvantitativ opgørelse af tilslutningen til folkekirken  
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Side 4 

3. Kvalitative data 
Kvalitativ empiri lægger op til at forstå, fortolke og overføre til lignende situationer. Metoder 
som interview og observationer er de mest brugte indenfor det hermeneutiske paradigme. I 
den kvalitative empiri erkender man, at mennesker forholder sig bevidst og aktivt til sine 
omgivelser, og at man er nødt til at inddrage forsøgspersonernes egen forståelse i helheden.  
 
Forskere indenfor den hermeneutiske tilgang foretager undersøgelser i naturlige 
omgivelser, fordi man er interesseret i folks sociale oplevelser og deres egen fortolkning af 
den. Forskeren dokumenterer sin analyse ved hjælp af citater, og man vil ofte bede 
deltagerne i en undersøgelse bekræfte fortolkningen. 
 
Kvalitative undersøgelser er vanskeligere at udføre, fordi de store datamængder giver 
meget arbejde med at kategorisere og analysere osv. Ligeledes findes der ikke simple svar 
på spørgsmål, og forskeren skal være meget opmærksom på ikke at være tendentiøs i 
processen. For at undgå dette kan man være nødt til at foretage flere analyser og få andre 
til at se på resultaterne. 
 
En af fordelene ved de kvalitative metoder er imidlertid, at man får meget mere nuancerede 
data ud af undersøgelsen. Metoden opfordrer til at se mennesker som komplekse væsener, 
der ikke kan beskrives i enkle årsag-virkning sammenhænge alene, og at deres tanker og 
motiver spiller en vigtig rolle i forståelsen af deres handlinger. Man kan sige, at kvalitative 
analyser giver os muligheden for en dybere forståelse af et emne, netop fordi metoden 
lægger vægt på at afdække kompleksiteten i menneskers liv. 

 
I forhold til undersøgelsen af folkekirken, kan man i undersøgelsen gennemføre en række 

interviews med såvel aktive kirkegængere og andre grupper der har en anden relation til 

kirken. Herudover kan man deltage i aktiviteterne i kirken og observere hvordan ritualer mv. 

foregår. Det er begrænset hvor mange kirker der kan besøges og hvor mange kirkegængere 

man kan tale med. Derfor udvælges relativt få interviewpersoner eller kirkelige 

arrangementer, som der behandles meget grundigt. En fordel ved den kvalitative empiri at 

den giver dybde til problemstillingen – mens begrænsningen er det snævre grundlag for at 

kunne generalisere.   

 
Figur 5: Observation af kirkeligt ritual – alternative gudstjenester giver flere kirkegængere. 
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Side 5 

4. Hvordan benyttes empiri? 
Når der skal laves en undersøgelse, skal man beslutte sig for, hvilken type empiri der skal 
bruges til at underbygge eventuelle teorier. I den forbindelse skal der foretages en afvejning 
af fordele og ulemper med forskellig empiri, med inddragelse af begreberne pålidelighed og 
gyldighed. 
 
I kvalitative undersøgelser ligger fokus bl.a. på hvordan deltagerne i undersøgelserne 
opfatter forskellige ting, eller hvad de gør i bestemte situationer. Undersøgelserne finder 
oftest sted i de undersøgtes naturlige miljø. Ligeledes er man opmærksom på, at 
undersøgelsen i sig selv er en social proces.  
 
Kvalitative undersøgelser hviler på den antagelse, at det enkelte menneskes oplevelse af 
sig selv og omverdenen er unik og subjektiv, og derfor giver det egentlig ingen mening at 
tale om reliabilitet i traditionel forstand. Validitet kan overvejes, både i forhold til det materiale 
man bruger i en undersøgelse, samt hvorvidt den afspejler virkeligheden.  
 
Herudover er der følgende forskelle mellem kvantitative og kvalitative empiri. 
 

Kvantitativ empiri Kvalitativ empiri 

Kunstigt miljø Naturligt miljø 

Naturvidenskabelig metode Afvisning af naturvidenskabelige metode 

Finde videnskabelige lovmæssigheder Finde kulturelle mønstre 

Stræben efter objektivitet Anerkendelse af subjektivitet 

Tal og grafer som dokumentation Citater og billeder som dokumentation 

Fokus på generelle årsager og virkningen Fokus på den enkeltes opfattelse af det unikke 
Figur 6: Sammenligning af kvantitativ og kvalitativ empiri 

 

4.1. Metodetriangulering 

I de fleste tilfælde er det fordelagtigt at 

benytte sig af både kvantitativ og kvalitativ 

empiri i undersøgelser. Herved kan de to 

tilgange dække hinandens svagheder, og 

pålideligheden og gyldigheden kan sikres.  

 

Dette kaldes at metode triangulere, altså 

underbygge sin teori med både kvalitativ 

og kvantitativ empiri.  

 

I eksemplet med folkekirken kunne det 

således være interessant både at bruge 

generelle tal, sammen med kvalitative interviews og observationer. Herved vil eventuelle 

teorier om folkekirken og dens popularitet fremstå stærkere og med en højere pålidelighed 

og gyldighed. 

Figur 7: Metodetriangulering med kvalitativ og kvantitativ empiri 


