
KAUSAL OG INTENTIONEL 
Tillæg til FGs videnskabelige model  

Uanset hvilket fag, du arbejder med, vil du stå overfor en uendelig række hvorfor-spørgsmål. Alle 
videnskabelige retninger beskæftiger sig med at finde svar på disse. Man skelner mellem to typer forklaringer: 

KAUSAL FORKLARING 
At opstille en kausal forklaring (også kaldet årsagsforklaring) vil sige at pege på de faktorer, der var årsag til en 
virkning, handling eller begivenhed. Det, der skal forklares, kaldes virkning, og det, der forklarer virkningen, 
kaldes dets årsag. Den pil, der går mellem årsag og virkning, er ikke synlig. Det betyder, at det er dig, der skal 
finde de årsagsmekanismer, der er i spil.  
Det er let at falde i den fælde, hvor man fokuserer på at finde én forklaring, der er let og forståelig. Tit er 
årsagssammenhænge ikke let forståelige. Undersøg dit spørgsmål grundigt og undgå at drage hurtige og 
forsimplede konklusioner på grund af  vanetænkning eller fordomme.  

I naturvidenskab bruges eksperimenter til at teste en kausal forklaring. Fx kan man teste formlen for gas, jf. 
overståede eksempel. 

INTENTIONEL FORKLARING 
Arbejdet med intentionelle forklaringer (også kaldet formålsforklaringer) handler om at finde frem til, hvilken 
mening et værk/fænomen/begivenhed har for de mennesker, der er involveret. Man bygger på den antagelse, at 
alt, mennesket gør eller skaber, er gjort eller skabt med en mening/et formål. 
Vi har ikke altid mulighed for at kende andre menneskers motiver eller formål med en handling, og derfor vil 
vores forsøg på at forklare noget intentionelt altid være en fortolkning. Du kan fx fortolke et kunstværk, 
arkitektur, skønlitteratur, musik og spillefilm for at finde meningen i værket selv. 

Her søges altså formålet eller meningen med handlingen. Fx: "Kunstneren fremstillede begivenheden sådan i 
sit maleri for at få politikernes opmærksomhed.” 

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

Udvælgelse - hvilke typer forklaring skal du arbejde med? 

Begrundelser for valg af  kausale forklaringer 
• Min problemstilling spørger til et naturfænomen, som kan forklares med naturlove eller almene 

lovmæssigheder. 
• Min problemstilling spørger til menneskers adfærd og handlinger som følge af  bestemte årsager (naturlige 

eller samfundsmæssige). 

Begrundelser for valg af  intentionelle forklaringer 
• Min problemstilling spørger til et kunstværk eller andre fænomener og begivenheder, der er et resultat af  

menneskers bevidste handlinger. 
• Min problemstilling søger at finde motivet bag eller meningen med værket/begivenheden/fænomenet. 

Kausal: Med den kausale forklaring forklarer du en virkning ud fra dens årsag. Fx: "Gas udvider sig, fordi den 
bliver opvarmet.” 

Intentionel: Med en intentionel forklaring forklarer du en handling - eller et produkt af  en handling - som 
resultatet af  en persons ønsker eller motiver. 


