
FAKTUEL OG NORMATIV 
Tillæg til FGs videnskabelige model  

Alle udsagn kan groft sagt opdeles i faktuelle og normative udsagn, men nogle udsagn kan både være faktuelle 
og normative på samme tid. Det er vigtigt, at du kan kende forskel på disse typer viden, både når du møder 
udsagn fra andre eller selv fremsætter udsagn. Hvis du fx bliver bedt om at forklare noget faktuelt, er det 
meget afgørende, at du ikke i stedet kommer til at fremføre normative påstande. Læs derfor mere her. 

FAKTUELLE UDSAGN 
Når vi tjekker et faktuelt udsagn, opdager vi nogle gange, at påstanden er falsk. Det vil dog stadig 
karakteriseres som et faktuelt udsagn - men blot et falsk, faktuelt udsagn. Der er ofte uenighed om, hvad der er 
fakta i en bestemt sag. Det gælder fx, hvordan man måler ulighed i samfundet.  

NORMATIVE UDSAGN 
Normative udsagn følges ofte af  en række typiske sproglige markører “såsom ‘skal’, ‘bør’, ‘må’, ‘rigtigt’, 
‘forkert’, ‘god’, ‘dårlig’ og ‘ond’.” Nogle gange er det normative udsagn mindre tydeligt og pakket ind som et 
mere faktuelt udsagn. Fx påstår første punkt i FNs menneskerettighedserklæring, at ‘alle mennesker er født 
frie og lige’. Det ligner en faktuel påstand, men i virkeligheden er det et normativt udsagn. Alle mennesker er jo 
åbenlyst ikke født frie og lige, og udsagnet handler i virkeligheden om, at alle mennesker bør være frie og lige. 
Derfor kan det bedst beskrives som en normativ påstand. 

Normative udsagn kan let benægtes fx ved blot at sige: ‘Det mener jeg nu ikke.” Kan den ene mening så være 
lige så god som den anden? Nej, normative udsagn skal underbygges med gode argumenter, og tilsvarende 
skal kritik af  normative udsagn også være velargumenterede og med brug af  belæg. 

DEN NATURALISTISKE FEJLSLUTNING 
En meget almindelig men forkert måde at konkludere noget på i etiske spørgsmål er den naturalistiske 
fejlslutning. Et eksempel kunne være følgende påstand om, at det er naturens orden, at  de svageste dyr i 
naturen aldrig overlever, fordi de ikke får hjælp fra deres artsfæller. Derfor bør det være ligesådan blandt 
mennesker, og velfærdsstaten skal derfor ikke tilbyde socialhjælp til de svageste. Dette argument opstiller med 
udgangspunkt i en beskrivelse af  naturen et faktuelt udsagn og slutter derefter direkte til et normativt udsagn, 
som ikke har en logisk forbindelse til udgangspunktet. Bare fordi “noget er på en bestemt måde”, er det ikke 
logisk, “at det også bør være på denne måde”.  

Baseret på kilde:  
Rangvid, Mads m.fl.: Vidensmønstre. Systime, 2018. 
(Direkte citater er markeret i citationstegn.) 

Udvælgelse - hvilke typer udsagn skal du arbejde med? 

Begrundelser for valg af  faktuelle udsagn 
• Det centrale for min problemstilling er at undersøge, hvordan tingene rent faktisk er - og ikke, hvad 

forskellige mennesker mener. 

Begrundelser for valg af  normative udsagn 
• Det centrale for mit spørgsmål er, “hvad der er godt/smukt/moralsk rigtigt” - eller “hvordan tingene bør 

være, og ikke hvordan de rent faktisk er.” 

Faktuel: De faktuelle udsagn forsøger faktuelt at beskrive, hvordan noget er. Om et faktuelt udsagn er sandt 
eller falsk bør afprøves og bevises ved observationer.  

Normativ: Normative udsagn er en vurdering af, hvordan noget bør være. Normative udsagn kan ikke på 
samme måde som det faktuelle udsagn afprøves og bevises. 




