
Basal videnskabsteori
Hvordan arbejder man i dansk og sprogfagene?



Det handler om at være 
menneske
• Når humanisterne studerer mennesket, er det ikke på samme måde, som 

når naturvidenskaberne undersøger naturen Med en humanistisk tilgang 
ønsker vi at forstå  mennesket som et kulturelt væsen og de kulturelle 
produkter, som mennesket frembringer

• Vi er ikke interesserede i at undersøge mennesket som et fysisk eller 
biologisk væsen, men som et tænkende og handlende væsen med 
bestemte intentioner

• Vi ønsker at forstå, hvilke meningsfulde intentioner mennesket har, når 
det handler, og når det frembringer tekster, sprog og kunstværker

• Når mennesker viderebringer og kommunikerer deres viden, tanker og 
hensigter, gør de ofte brug af tekst og symboler. Derfor er læsninger af 
tekster og andre kulturelle produkter centralt i de humanistiske fag.



ALT ER JO LIGE GODT I 
DE HUMANISTISKE 

FAG –
MIN MENING ER LIGE 

SÅ GOD SOM DIN 
MENING-

SÅ FAT DET DOG!!?



Humanistisk praksis: Du skal have belæg for dine 
påstande!

- Det videnskabelige består af at vi dokumenterer 
vores arbejde i form af belæg. 

- Belæg er henvisninger til teksten, hvor vi 
begrunder vores analyse. Andre kan se på vores 
dokumentation og vurdere, om vores 
konklusioner er rimelige. 

- Vi kan diskutere om en analyse er ”rigtig” (dvs. 
f.eks. hvad ophavsmanden ville udtrykke) og 
denne diskussion gør os klogere på forskellige 
synsvinkler på verden.





Fagenes genstandsområder: Det udvidede tekstbegreb



Det litterære stofområde

•Nykritiskanalysemetode

•Biografisk analysemetode

•Socialhistorisk/ideologikritisk analysemetode

•Psykoanalytisk analysemetode

•Strukturalistisk analysemetode

•Postmoderne analysemetode

•M.fl….



Den lille rødhætte og ulven

• Diskuter med din sidemand, hvilke(n) analysemetode(r), 
man kan anvende, hvis man vil lave en analyse af den lille 
rødhætte og ulven. 

• Overvej også, hvad man i så fald ville få ud af at analysere 
teksten med netop jeres valgte ”metodebriller” på.



Den 
ideologikritiske 
analysemetode



Den 
psykoanalytiske 
analysemetode



Det sproglige stofområde

• Argumentationsanalyse og 
retorik

• Diskursanalyse

• Sociolingvistisk 
analysemetode

• Tekstlingvistisk 
analysemetode

• M. fl. 



Esben Lunde Larsen om de danske Gymnasier:

»Selvfølgelig har det konsekvenser. Men der er ingen, der 
skal bilde mig ind, at de institutioner, der i dag er kornfede, 
ikke også kan stramme op. Uddannelsesområdet skal holde 
for ligesom alle andre områder«, 
(Esben Lunde Larsen, V)

Diskuter med din makker, hvad der er interessant her i forhold 
til Esben Lunde Larsens ordvalg. Prøv at forklare, hvilken 
effekt det har/kan have på modtageren. (2 min)



Fra ordnet.dk:

Kornfed:  Stor og fed. Oprindelig om fjerkræ, som er opfedet på korn.

”De anbragt mig på en bondegård med en kornfed mutter, sovs, 

kartofler, flæskesteg og det hele”







Det mediemæssige 
stofområde

• Kommunikationsanalyse

• Reklameanalyse

• Billedanalyse

• Film/tv-analyse

• Dokumentaranalyse

• Nyhedsmedier






