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At se verden i et sandkorn

Brian Benjamin Hansen, cand.mag. i
dansk og fi losofi , ph.d. i fi losofi , adjunkt ved 
VIA University College, Efter- og Videreud-
dannelse. Tovholder på Præforskerskolen 
ved VIA UC. Forsker i fi losofi , psyko analyse 
og kulturanalyse. Til knyttet tænke tanken 
Center for Vild Analyse, der senest har ud-
givet Særklasse – Den tøvende revolution, 
Informations Forlag, 2012. Har desuden ud-
givet Ideologi er noget bras (med Henrik 
Jøker Bjerre), Forlaget Taschenspiel, 2013.

Jan Holm Ingemann, cand.oecon., ph.d. er 
lektor ved Institut for Statskundskab, Aal-
borg Universitet. Har været faglig ankerper-
son i etableringen af VIA UC’s præforsker-
skole. Underviser og forsker bl.a. inden for 
videnskabsteori og metode i tilknytning til 
samfundsvidenskab. Af publikationer kan 
nævnes Videnskabs teori for Økonomi, Poli-
tik og Forvaltning, Samfundslitteratur, 2013.

At se verden i et sandkorn – om eksemplarisk metode
er ikke en metodebog i betydningen en rigid anvisning af trin og ele-
menter i en proces. Ambitionen med bogen er derimod at åbne for 
metoder, der kan afdække vores verden i al dens kompleksitet og 
fl erdimensionalitet. På den måde handler bogen om, hvordan man 
kan skabe forskningsbaseret viden gennem et åbent og kreativt 
samspil mellem praksis, virkelighed og erkendelse.

Nøglen til den åbne og fl erdimensionelle forskning er eksempler. 
I bogen vises, hvordan der med eksemplarisk metode åbnes for 
muligheder for »at se verden i et sandkorn«. Gennem umiddelbare 
og konkrete observationer er det muligt at forske i og afdække, 
hvad der overgribende og fundamentalt er på spil i tid og rum. Gode, 
afgrænsede eksempler kan undertiden give os adgang til den om-
fattende helhed, fordi de er kondenserede udtryk for denne. 
Særegne eksempler kan endog vise helt nye lag og dimensioner i 
helheden, som vi måske ikke tidligere havde set så klart.

Ud fra forskellige genstandsfelter og perspektiver viser forfatterne, 
hvordan forskning kan basere sig på konkrete eksempler, og 
 hvordan disse kan sættes i direkte forbindelse med teoretiske vink-
linger.

Bogen henvender sig til forskere i professions- og universitetsregi 
samt til studerende, der skal tilrettelægge større projektarbejder.

»Bogen er et spændende bidrag til metodediskussionen. Den inde-
holder væsentlige perspektiver på eksempler og eksemplarisk
tænkning, som jeg (med forfatterne) håber, kan bidrage til en mere
mangfoldig og righoldig metodetænkning end den, som stimuleres
af det vedholdende fokus på evidensbaseret forskning«.
(Uddrag fra fagfællebedømmelsen)
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