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Aktualitet og motivation
• Behovet for den gode historie:
• Der laves alt for mange dårlige – dvs. muligvis evidente

men uinteressante

• Baggrund:
• Der arbejdes for lidt med teoretiske problemstillinger –
epistemologiske brud og ny erkendelse
• For mange data – lader data bestemme historierne
• (Data også for dårlige ….. )
• Ligger der gode historier i andres historier – de

kvalitative data?

Den gode historie
• En der tilfredsstiller:
• Institutionelle behov – der skal produceres ….
• Data-behov – skal bruge tallene
• Egne behov – jeg er nysgerrig
• Modtagerens behov – hvem er min modtager, og
hvordan kan jeg fortælle vedkommende noget
interessant
• Den gode historie – for hvem?

Indholdsmæssigt god – hvornår?
• Viser en evident kausalitet
• God statistik – ofte på et avanceret niveau, men

snæver eller ligegyldig historie

• Viser en stærk korrelation
• Ikke svært – men er den interessant
• Afdækker en forskel – et ‘gap’
• Gør den en forskel – hvilken?
• Afdækker en spændende modsætning
• Er den værd at diskutere for andre

Den kvalitative tilgang
• Case-studiet eller ‘biografien’ i sig selv en historie
• Men drukner ofte i snak og ligegyldigheder
• Identifikation af diskurser, strukturer og
nodalpunkter mm
• Sproget som magt
• Afdækkes fortalelser
• Identitetsforsvar og meningsskabelse på spil –

interessante magtprocesser

Kan det kvalitative gøre det
kvantitative bedre?
• En position mellem tælling og fortælling
• To - uforenelige – videnskabe metoder
Der begge påvirker den videnskabelige proces
• Kan ikke støtte hinanden i en videnskabelig
konklusion
• Kan støtte hinanden ved at illustrere en pointe
• A. Tal baner vejen for en kvalitativ pointe –

sandsynliggørelse

• B. Fortælling skærper interessen for en kvantitativ
pointe – mennesket bag tallene ……

Starten på en god historie
• Titlen på teksten – en vigtig start
• Uden spørgsmålstegn!
• Konklusionen – de tre liner med den pointe man
regner med at ville fortælle
• Kan man konkludere?
• Er det så interessant – for hvem?
• Handler om at arbejde med problemformuleringen
• Og med teoretiske analyser / diskussioner

Mellem tælling og fortælling
• Det er ikke data der skaber en god historie
• Det er forfatteren / forfatterne
• Skærpe sit budskab
• Med bevidsthed om modtagere – videnskabelig,
venskabelig eller demokratisk offentlighed
• Den gode historie er blevet undergravet af en
snæver empiricistisk praksis
• Skabt af institutionelle interesser / phd,
publicering, projekter mm
• Sæt historien fri – fortæl en skrap videnskabelig
historie i den demokratiske offentlighed

