
OBJEKTIV OG SUBJEKTIV 
Tillæg til FGs videnskabelige model  

Når du undersøger fænomener, vil du ofte støde på to forskellige tilgange. Du kan se fænomenerne ”udefra” - 
på en objektiv måde eller ”indefra” – på en subjektiv måde.  

OBJEKTIV TILGANG 
Ved at arbejde objektivt nærmer man sig et emne upartisk og sagligt, idet personlige opfattelser, interesser 
m.m. tilsidesættes. Objektiv viden er underbygget af  videnskabelige undersøgelser og er i princippet 
kontrollerbar. Påstanden ”vand koger ved 100 grader” er et objektivt udsagn, og det kan afgøres, om det er 
sandt eller falsk, så alle må acceptere resultatet.  

Indenfor naturvidenskab opnås objektivitet gennem eksperimenter og observationer, rettet mod en fysisk 
omverden. Man tilstræber at beskrive og forklare naturen, som den nu engang er. Selv om den enkelte forsker 
har sine egne yndlingsteorier og præferencer (subjektive), vil den naturvidenskabelige metode sikre, at 
naturen giver objektive ”svar”.  
Man stræber ofte efter at nå frem til det samme resultat på flere forskellige måder (kaldes for intermetodisk 
kontrol). Hvis man på forskellige måder når frem til det samme resultat for et fænomen, peger det på, at 
resultatet er objektivt. Når f.eks. elektronen tilskrives en bestemt elektrisk ladning, så skyldes dette ikke blot 
en enkelt målemetode. Mange forskellige uafhængige metoder giver samme værdi.  

SUBJEKTIV TILGANG 
En subjektiv tilgang er modsat den objektive farvet af  personlige holdninger. Vi erkender og vurderer verden 
forskelligt. Hvis fx to personer hører det samme foredrag, kan der være forskellige oplevelser af, om det er 
”kort” eller ”langt”, eller hvor interessant det var. 

Den subjektive synsvinkel kan man også finde i en roman, hvor der optræder en personbunden fortælletype. 
Her møder man en begrænset synsvinkel og oplever verden gennem en bestemt karakters øjne og tanker. Man 
kan som læser herved lettere identificere sig med personen. 

Både humaniora og samfundsvidenskab arbejder med menneskelige fænomener som f.eks. at fortolke en tekst 
eller analysere værdier i et samfund. Man kan godt beskæftige sig med subjektive fænomener på en objektiv 
måde. Det kan være nødvendigt at bruge sin menneskelighed, når man arbejder med en tekst eller værdier, 
men fagenes metoder sikrer, at man kan involvere sig selv uden at fortolkningen bare bliver subjektiv. 
Metoderne fastholder et objektivt blik på emnet og er med til at levere saglige argumenter til tolkninger. 

Baseret på kilde:  
Rangvid, Mads m.fl.: Vidensmønstre. Systime, 2010.

Udvælgelse - hvilken tilgang skal du vælge? 

I arbejdet med dit emne skal du tilstræbe at flytte fokus fra en eventuel subjektiv holdning til en mere 
objektiv analyse. Det kan du gøre ved at 
• undersøge faktiske forhold i verden (fakta). 
• belyse flere relevante aspekter af  en sag. 
• undgå at personlig smag og behag dikterer dine resultater. 
• være kritisk og åben i dine tolkninger. 
• gøre brug af  videnskabelige fagmetoder. 
• tage udgangspunkt i data. 
• gøre opmærksom på de forudsætninger, som dine valg bygger på. 

Objektiv: En ydre synsvinkel på et emne der tilstræber neutralitet. 

Subjektiv: En indre synsvinkel på et emne hvor der indgår en personlig opfattelse af  sagen. 


