
IDIOGRAFISK OG NOMOTETISK 
Tillæg til FGs videnskabelige model  

Begreberne idiografisk og nomotetisk beskriver to helt forskellige måder at undersøge fænomener på. 
Undersøges fænomenet for at forstå det ‘i sig selv’ bruges en idiografisk tilgang. Undersøges fænomenet for at 
opnå en mere generel viden, som kan bruges til også at forstå andre og lignende fænomener, er der tale om en 
nomotetisk tilgang. 

IDIOGRAFISK TILGANG 
Ordet ideografisk stammer fra oldgræsk, hvor det første led ‘idio’ betyder, at noget er unikt. Et fænomen eller 
en begivenhed undersøges altså isoleret og som noget særligt uden sammenligning med andre fænomener. 

At undersøge, om den danske andelsbevægelse i 1800-tallet har været medvirkende til at skabe en særlig 
dansk tillidskultur, er et eksempel på en idiografisk tilgang. 

Man kan tilsvarende undersøge Hitlers magtovertagelse i Tyskland som et unikt tilfælde, der ikke har 
fortilfælde. Med en idiografisk tilgang vil man kun interessere sig for Hitlers egenskaber og handlinger, og hvad 
der var helt specielt ved den tyske situation. Med en nomotetisk tilgang vil man derimod interesse sig for, 
hvordan Hitler formåede at overtage magten i Tyskland med henblik på at finde paralleller i andre fortidige eller 
samtidige kontekster og på den måde lettere forstå, hvordan diktaturer opstår.  

NOMOTETISK TILGANG 
Ordet stammer ligeledes fra oldgræsk, hvor ‘nomo’ betyder at opstille/fastsætte, og ‘nomos’ angiver en lov/
ordning/fordeling. 

Eksempel på en nomotetisk tilgang: At undersøge, om vi kan udlede en læresætning af  nazisternes 
jødeforfølgelser under 2. verdenskrig. Kan vi med andre ord se et mønster i disse handlinger, som vi kan lære 
af  og anvende til at forstå andre folkedrab? 

En kemiker, der undersøger en molekylær struktur af  et stof  som fx vand, H2O, vil se de konkrete resultater 
som udtryk for almene egenskaber, der gælder alle vandmolekyler. Det ene molekyle kan være lige så godt at 
undersøge som det andet, og den viden, man kan udlede af  undersøgelsen, er generel og gælder alle 
vandmolekyler. 

Kilde: Rangvid, Mads m.fl.: Vidensmønstre. Systime, 2010.

Udvælgelse - hvilken tilgang skal du arbejde med? 

Begrundelser for valg af  en idiografisk tilgang 
• Der findes ikke andre værker/fænomener/begivenheder, der er magen til. 
• Det er det specifikke ved værket/fænomenet/begivenheden som er interessant for min problemstilling. 

Begrundelser for valg af  en nomotetisk tilgang 
• Der findes mange lignende fænomener/begivenheder, så en mere universel viden kan opnås ved at 

undersøge min problemstilling generelt. 
• De generelle træk ved  flere sammenlignelige fænomener/begivenheder er mere interessante for mit 

spørgsmål end detaljerne ved et enkelt tilfælde. 

Idiografisk: Om videnskab, der beskriver det specifikke, det singulære, det individualiserede enkelttilfælde, 
det lokale.  

Nomotetisk: Om videnskab, der beskæftiger sig med mønstre og søger lovmæssigheder. Målet er at finde 
mønstre og opstille ‘love’, der gælder bredt. 
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