
EKSPERIMENT OG OBSERVATION 
Tillæg til FGs videnskabelige model  

“Begrebet eksperimentel anvendes om en viden eller om en metode, som er baseret på eksperimenter. 
Observationel anvendes om viden eller om en metode, som er baseret på observationer. Det er kun via 
eksperimenter og observationer, at vi kan vide noget om verden.”  

EKSPERIMENT 
“I eksperimenter foretager man en indgriben i verden, og kan fx lave variabelkontrol, så man kan måle effekten 
af  at ændre på én variabel ad gangen, mens alle øvrige variable af  betydning holdes konstante.” 

“Når den viden, du har opnået/anvendt, er eksperimentel, så betyder det, at den (hvis du har 
lavet variabelkontrol og været omhyggelig) giver præcise og sikre svar på sammenhængen mellem de variable, 
du har undersøgt. Men den kan have svært ved at forklare, hvordan fænomenet forløber i sit naturlige miljø 
(uden for laboratoriet).” 

OBSERVATION 
“Observationer anvendes fx i situationer, hvor det enten er umuligt eller uetisk at lave eksperimenter.” 
Observationer skal i videst mulige omfang være objektive og sige noget om det objekt, der observeres, 
uafhængigt af, hvilket subjekt der udfører observationen. 

Observatørens holdning er uinteressant, og i registreringen af  observationen må observatøren også skære en 
masse indtryk og sansedata bort, så kun det væsentlige registreres. Det er svært. Tænk blot på den, der vil 
undersøge adfærden blandt fodboldfans. 

“Nogle gange vælger man at lave observationer i det virkelige miljø (feltstudier) suppleret med 
laboratorieeksperimenter, så man både får en undersøgelse af  fænomenet i dets naturlige miljø og også får 
muligheden for kontrollerede forsøg.” 

“Når den viden, du har opnået/anvendt, er observationel, så betyder det, at den (hvis du har været omhyggelig) 
giver præcise svar på, hvordan fænomenet forløber i sit naturlige miljø, men den kan have svært ved at give 
sikre svar på den nøjagtige sammenhæng mellem de undersøgte variable.” 

Baseret på kilde: 
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(Citater er markeret med citationstegn.)

Udvælgelse - hvilken type viden skal du arbejde med? 

Begrundelser for at anvende eller skabe eksperimentel viden 
• “Ved at lave eksperimenter med variabelkontrol får man den sikreste viden om sammenhængen mellem de 

undersøgte variable.” 
• “Det er muligt at undersøge fænomenet eksperimentelt, fordi der er få variable, der har betydning for 

fænomenet - og fordi det er muligt at styre de forskellige faktorer, der påvirker fænomenet.” 

Begrundelser for at anvende eller skabe observationel viden 
• “Det er ikke muligt at undersøge fænomenet eksperimentelt.” 
• “Det mest interessante for mit spørgsmål er at undersøge fænomenet i sit naturlige miljø.” 

Eksperiment: Kaldes også forsøg og beskriver processen om undersøgelsen af  en handling, der skaber en 
ændring i verden, og den efterfølgende iagttagelse af  virkningerne.  

Observation: “Omhyggelig iagttagelse (med sanserne eller med måleudstyr) af  fænomener.” 
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