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Om videnskabelig viden

er en bog til dem, der både ønsker
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FORORD

FORORD

En række personer har haft betydning for arbejdet med denne bog og skal derfor 
have særlig tak: De studerende på Institut for Psykologi på Københavns Universi-
tet, der har givet tilladelse til, at jeg måtte bruge uddrag fra deres BA-opgaver og 
specialer i bogen. De mange andre psykologistuderende, der har reflekteret over 
og diskuteret anvendt videnskabsteori som led i min undervisning i faget. Min re-
daktør Annette Kjølby og studentermedhjælperne på forlaget Samfundslittera-
tur, der har ydet god feedback og redaktionel hjælp. Professor, dr. med. Simo 
Køppe, Institut for Psykologi på Københavns Universitet for gennemlæsning af 
en tidlig version af manuskriptet. Lektor, ph.d. og studieleder Helle Andersen for 
at give mig muligheden for at undervise i faget anvendt videnskabsteori. 

Endelig min familie; Nikolaj, Bertram, Antonie, Maximilian, Marcellus og 
Augusta, for tålmodighed og opbakning igennem hele skriveprocessen. 

Vanessa
København 2012
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B O G E N S  I D E

“Hvordan bliver min opgave videnskabsteoretisk nok?” Som underviser er jeg 
ofte blevet stillet netop dette spørgsmål. Det viser sig, at spørgsmålet er motiveret 
af en manglende forståelse af, hvordan videnskabsteori indarbejdes i videnskabe-
lige opgaver. Det er problematisk, at studerende ikke kender svaret på spørgsmå-
let. Problemet består i, at der på universiteter og andre højere og videregående 
uddannelser er krav om, at studerende beskæftiger sig med videnskabsteori i op-
gaver. Konkret udtrykkes det i krav om, at der bruges videnskabsteoretiske be-
greber, modeller og metoder i problembehandlingen (Rienecker og Jørgensen 
2008: 22), og at fagligt relevante problemstillinger skal sættes ind i bredere viden-
skabelige, historiske og filosofiske rammer (Fink m.fl. 2003).  

Denne bog angiver en direkte kurs mod anvendelsen af videnskabsteori i vi-
denskabelige opgaver.1 Titlen Anvendt videnskabsteori er valgt for at understrege, 
at videnskabsteorien behandles på den videnskabelige opgaves præmisser. Det 
anvendelsesorienterede består i, at bogen i kraft af et udvalg af centrale termer fra 
den filosofiske del af videnskabsteorien viser, hvordan disse termer kan bruges til 
at tænke et teoretisk projekt frem. Bogen fremstiller termerne som en platform for 
opbygningen af teoretiske opgaver og teoretiske afsnit i videnskabelige opgaver, 
der bruger flere teorier i undersøgelsen af selvstændigt formulerede problemstil-
linger. Sådanne opgaver skal leve op til de samme krav som videnskabelige af-
handlinger (Rienecker og Jørgensen 2008). Konkret drejer det sig om følgende 
termer:

• Eklekticisme
• Teorier

1 Bogen henvender sig primært til dem, der beskæftiger sig med teoretiske opgaver og ikke med 
empiriske og metodiske opgaver, idet de møder andre refleksionskrav. 
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• Begreber
• Modeller
• Erkendelsesinteresse 
• Subjekt/objekt-modstillingen
• Subjektsyn
• Epistemologi
• Ontologi

At valget netop er faldet på disse termer, skyldes at:

•  De er centrale i diskussioner af kriterierne for videnskabelig teori-, begrebs-, 
metode- og modeldannelse (Collin og Køppe 2001: 23).

•  De fungerer som en formaliseret ramme for refleksioner over viden, virkelig-
hed og videnskab og går på tværs af både naturvidenskabelige, humanistiske 
og samfundsvidenskabelige genstandsfelter.

•  De bruges implicit eller eksplicit af stort set alle videnskabsteoretiske skoler og 
teoridannelser i diskussioner af grundlaget og kriterierne for videnskab. 

•  De er nyttige i undersøgelsen af problemstillinger, der går på tværs af forskel-
lige teorier og genstandsfelter. De udgør hermed en ramme, inden for hvilken 
forskellige videnskabelige perspektiver kan organiseres.

•  De er styrende i vurderingen af teoriers forudsætninger.
•  De er centrale i samfundsvidenskabelige og humanistiske diskussioner af det 

menneskelige og det menneskeskabte (Hastrup 1999: 24).

Med et grundlæggende kendskab til disse termer kan du forbedre de videnskabs-
teoretiske refleksioner i din opgave. Bogens anvisninger er relevante for den me-
tateoretiske vurdering og anvendelse af forskellige teorier i videnskabelige opgaver, 
der har afsæt i humanistiske og samfundsvidenskabelige genstandsfelter.2 De ter-
mer, jeg har udvalgt, fremtvinger netop kritiske spørgsmål, der skærper din ar-
gumentation og udfordrer dine erkendelser. Udvalget af termer er et udtryk for, 
at denne bog opprioriterer videnskabsteoretiske diskussioner og metateoretiske 
ambitioner i videnskabelige opgaver.

2 Da opgaver inden for naturvidenskaben udarbejdes ud fra andre kriterier, er gennemgangen 
ikke møntet på disse opgavetyper.




