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1) Hvor og hvornår skal du italesætte metoder i din SRP? 

En vigtig del af din SRP er, at du skal gøre dig overvejelser om de faglige metoder, du har brugt i be-

svarelsen af opgaven. Det vil sige, at du skal gøre dig tanker om, hvordan de forskellige faglige værk-

tøjer bidrager i din opgavebesvarelse. Det er et af de faglige mål, du bliver bedømt på til eksamen. 

 

Metodeovervejelser skal indgå følgende steder: 

1) I din problemformulering: Her skal du beskrive, hvilke metoder, du forestiller dig, er relevante 

for at besvare dit hovedspørgsmål og underspørgsmål. Se mere om problemformuleringen 

her: http://aalborghus.dk/stx/akademisk-skrivning/5-skrivedag/ 

2) I din SRP: I sidste del af din indledning (det der på Skrivedag 4 kaldes OVERBLIK) bør du præ-

sentere, hvilke metoder og materialer der benyttes i opgaven. Se mere om indledningen her: 

http://aalborghus.dk/stx/akademisk-skrivning/4-skrivedag/ 

3) Til den mundtlige eksamen: Metode og videnskabsteori skal både være en del af det ca. 10-

minutter lange oplæg, du skal holde i starten af eksaminationen, og den efterfølgende samtale 

med eksaminator og censor. En rigtig god tilgang til at tale om metode og videnskabsteori er 

den Videnskabelige Basismodel, du blev introduceret for på Skrivedag 6: 

http://aalborghus.dk/stx/akademisk-skrivning/6-skrivedag/ 

 

• Alle kravene til det mundtlige oplæg findes her:  

http://aalborghus.dk/wp-content/uploads/2020/01/SRP-Det-mundtlige-opl%C3%A6gs-

struktur-og-indhold_2020.pdf 

 

• Alle kravene til den skriftlige opgave findes her:  

http://aalborghus.dk/wp-content/uploads/2020/01/SRP-Den-skriftlige-opgaves-struktur-

og-indhold_2020.pdf 

 

På de følgende sider præsenteres kort nogle af de væsentligste metoder i samfundsfag. Dette er 

tænkt som inspiration og kan altså ikke stå i stedet for dybdegående vejledning, så sørg altid for at få 

diskuteret metoder med dine vejledere. 

 

 

 

http://aalborghus.dk/stx/akademisk-skrivning/5-skrivedag/
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http://aalborghus.dk/wp-content/uploads/2020/01/SRP-Det-mundtlige-opl%C3%A6gs-struktur-og-indhold_2020.pdf
http://aalborghus.dk/wp-content/uploads/2020/01/SRP-Den-skriftlige-opgaves-struktur-og-indhold_2020.pdf
http://aalborghus.dk/wp-content/uploads/2020/01/SRP-Den-skriftlige-opgaves-struktur-og-indhold_2020.pdf
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2) Metoderne i samfundsfag  

 

Kernestof:   

 Politik 

 International politik 

 Økonomi 

 Sociologi 

 

Redskaber:   

 Begreber  

 Modeller 

 Teori 

 Empiri 

 

Metoderne: 

 Anvende samfundsfaglige begreber/teorier (sociologiske, politologiske eller økonomiske) i en 

undersøgelse og 

 Selv anvende kvantitativ, kvalitativ eller komparativ metode eller 

 Bruge andres anvendelse heraf eller 

 Vide hvordan man kunne bruge metoderne til at undersøge problemstillingen samt 

 Reflektere over anvendt metode: Muligheder og begrænsninger 

 

 Kvantitativ metode: 

o Statistisk materiale, der kan opstilles i tabeller eller figurer 

o Empiri, der kan måles og vejes/observerbare data indsamlet ved f.eks. spørgeskemaer. 

o Kausalitet/årsagssammenhænge 

o Generelle/forklarende 

o Positivisme/falsifikation  

o Vær fx opmærksom på hvor mange, der er blevet spurgt (validitet), p-værdi, R2, kon-

fidensintervaller 

 Kvalitativ metode: 

o Interview og tekster 

o Forståelse, intentionelle 
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o Specifikke - få data, der fortolkes og er fortolkninger. 

o Hermeneutik 

o Vær fx opmærksom på afsender og modtager 

 Komparativ metode:  

o Sammenligning af lande, grupper, systemer osv. 

o Brug af kvalitative og kvantitative data 

 

Modeller: 

 Figur, som beskriver sammenhænge fx det økonomiske kredsløb eller Molins model 

 Modellen kan udarbejdes på baggrund af teori eller forsøg på beskrivelse af virkeligheden 

 

Eksempel på model: 
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Teori: 

 Dækker over en eller flere årsagssammenhænge mellem variabler  

 Indeholder ofte et specifikt begrebsapparat 

 Universel eller specifik 

 Normativ* eller deskriptiv 

 Bruges til deduktion, hypotetisk- deduktiv 

 Verifikation og falsifikation 

 Teorien bygger på empiri 

 

 

Empiri: 

 Sansede erfaringer 

 Statistik  

 Interview  

 Tekster  

 Observationer 

 Vær kritisk overfor empiri, da det kan være subjektivt og behæftet med usikkerhed fx BNP tal 

for U-lande  

 

Opsummering: 

 At man anvender samfundsfaglige begreber/teorier i en undersøgelse og 

 Selv anvender kvantitativ eller kvalitativ metode eller 

 Ved, hvordan man kan bruge metoderne til at undersøge problemstillingen 

 Samt at man kan reflektere over anvendt metode: Muligheder og begrænsninger 
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Fra:  https://primus.systime.dk/index.php?id=372 

 

 

 

 

 

 
Naturvidenskab Humaniora Samfundsvidenskab 

Genstands- 

felt 

Naturen 

Virkeligheden ”derude” 

Mennesket 

Bevidstheden. 

Kulturen. Kun-sten. Historien 

Det foranderlige samfund: 

Sociologisk, økonomisk og 

politologisk. 

Fokus Det evige, uforanderlige 

Det universelle, almene 

Det objektive 

Det abstrakte (fx naturlovene) 

Det historiske, tidsbundne, 

foranderlige 

Det individuelle, særegne. 

Det subjektive 

Det konkrete 

De generelle mønstre og 

sammenhænge i den sam-

fundsmæssige udvikling. 

Teorier om sammenhænge. 

Metode Hypotetisk-deduktiv 

Iagttagelse 

Opmåling 

Klassifikation 

Beskrivelse 

Fortolkning 

(hermeneutik) 

Fænomeno-logisk 

Kvantitativ metode:  

Hypotetisk-deduktiv. Kau-

salt 

Statistik om samfund. 

Spørgeskemaundersøgelser 

Kvalitativ metode: 

Fortolkning af aktørers 

udsagn og adfærd. Intenti-

on 

Interviews 

Sandhedskri-

terium 

Korrespondens Mening, betydning, sammen-

hæng 

Samspil mellem teori og 

empiri 

https://primus.systime.dk/index.php?id=372
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