
Forord 

Lennart Nørreklit 

Denne antologi er udsprunget af arbejdet i en forskningskreds, Videnskabsfi
losofisk Forum, som er et blandt mange initiativer under det tværfakultære 
Center for Filosofi og Videnskabsteori ved Aalborg Universitet. Under dr. 
scient. Jens Christensens ledelse har det været muligt at udvikle og koordine
re antologiens forskellige bidrag i en forsknings- og formidlingsproces på 
godt to år. 

Center for Filosofi og Videnskabsteori har til formål at danne et fagligt 
miljø for udviklingen af filosofiske og videnskabsteoretiske perspektiver der 
er aktuelle og relevante for universitetets virke, således at universitetets 
forskning råder over et filosofisk og videnskabsteoretisk fundament, der 
både er aktuelt og målrettet mod centerets profil. 

Centerets projekter er opdelt i en række områder, hvori grundlæggende 
ontologiske og erkendelsesteoretiske problemstillinger belyses i forhold til 
aktuelle faglige og samfundsmæssige problemer, herunder: 

• Videnskabelig metodologi, herunder studier i validitet og sandhed såvel 
som ontologiske studier af virkelighedsbegrebet. 

• Etik og samfundsfilosofiske temaer om bl.a. ledelse, økonomi, fundamen
talisme, bl.a. set i forhold til konstruktivistiske og hermeneutiske teorier 
og metoder. 

• Kunst, æstetik og kommunikation, herunder analyser af det gode liv, 
subjektkonstruktionen såvel som hermeneutik og sammenlignende filoso
fi. 

• Teknologifilosofi, miljøfilosofi, samt naturvidenskabelige temaer, herun
der f.eks. forholdet mellem bevidsthed og neurofysiologi, tidsfilosofi og 
informationsteknologi og virkelighed. 

Vidensgrundlaget for handlen udtrykker en central ambition for Center for 
Filosofi og Videnskabsteori. Det drejer sig om at medvirke til, at forståelsen 
af erkendelsens og dermed også videnskabens rolle i forhold til menneskets 
bestræbelser på at skabe en bæredygtig virkelighed hele tiden bliver nyfor-
stået i overensstemmelse med de fremskridt i indsigt og viden, som viden
skaben bringer. 



Aalborg Universitet blev grundlag for 30 år siden med den ambition at 
levere problemorienteret forskning og undervisning på højt niveau, dvs. 
forskning og undervisning, der målrettet retter sig mod problemer i livets 
praksis. Hele begrebsrammen om, hvad videnskab er, er siden undergået en 
betydelig udvikling. Denne udvikling har imidlertid ikke gjort det problem
orienterede perspektiv forældet. Tværtimod. Videnskaben er i dag over hele 
linjen mere problemorienteret end nogensinde. 

Alligevel er det naturligvis nødvendigt at inddrage nye landvindinger i 
videnskabsteorien til forståelse af den pågående forskning og dennes samspil 
med samfundets praksis. Et af de helt centrale felter, hvor nye landvindinger 
har gjort sig gældende, drejer sig om vidensgrundlaget for handlen. Det dre
jer sig om grundlaget for videnssamfundet. Det drejer sig om forudsætnin
gerne for læring og udvikling. Og det drejer sig om gennem handlingerne at 
skabe en fremtid, der er mennesket værdigt. Feltet er så omfattende, at en 
enkelt bog ikke kan belyse hele spektret. Vort mål har været at belyse ud
valgte centrale områder. 

På Centerets vegne en tak til bidragyderne og et tillykke. En særlig tak til 
Jens Christensen for det store arbejde med at editere bogen, til institutleder 
Jan Holm Ingemann for hans hjælpsomme og kritiske indsats som referee på 
bogens artikler, samt til Annelle Riberholt for en smuk opsætning og hjælp 
til fejlretning. 

Lennart Nørreklit 
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Indledning 

Jens Christensen 

Bogens formål og baggrund 

Denne bog belyser fra forskellige vinkler en række videnskabsteoretiske og 
videnskabsfilosofiske spørgsmål, som rejser sig i forbindelse med relationer 
mellem viden og handlen. Bogen har karakter af en antologi, og alle bidra
gene til bogen er skrevet af forskere ved Aalborg Universitet. 

Antologiens formål er at bidrage til den videnskabsteoretiske refleksion 
over praktiske anliggender. Bogen retter sig primært mod læsere, som fra et 
praktisk orienteret udgangspunkt har fattet interesse for grundlagsspørgsmål 
af videnskabsteoretisk karakter, men som ikke nødvendigvist har beskæftiget 
sig grundlæggende med videnskabsteori. Det er ikke ensbetydende med, at 
indholdet er populariseret på bekostning af faglig lødighed og tyngde. Men 
bestræbelsen har været, at de enkelte bidrag til antologien skulle kunne læses 
uden væsentlige forudsætninger af videnskabsteoretisk eller filosofisk karak
ter. 

Som ledetråd for det faglige niveau har forfatterkredsen haft for øje, at 
bogen skulle kunne læses af ph.d.-studerende fra forskellige fagligheder. 
Som målgruppe er i øvrigt tænkt på personer i praktisk erhverv, såvel som 
studerende og andre forskere. Desuden har vi haft i tankerne, at antologien 
vil kunne anvendes som inspirationskilde til det nye 'fagenes videnskabsteo
ri', som snart skal indføres på alle højere uddannelser, især som baggrunds
materiale ved praktisk orienterede uddannelser, og særligt med henblik på 
teknisk-naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige områder. 

Antologien er udsprunget af drøftelser i en forskningskreds, kaldet Vi
denskabsfilosofisk Forum, ved Aalborg Universitet. Som nævnt i forordet er 
dette forum et blandt flere initiativer, der er udsprunget af Center for Filosofi 
og Videnskabsteori sammesteds. Oprindeligt var ideen at etablere et forum 
med sigte på at diskutere videnskabsteoretiske og -filosofiske problemstil
linger i relation til konkrete forskningsprojekter, og især med henblik på den 
forskning, som er organiseret under Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakul
tet. Tanken var, at grundlagsdiskussionerne kunne styrkes ved at de blev 
forankret i konkret forskning. Ideen om blot at diskutere blev vendt til en ide 
om at arbejde mere konkret med en publikation. Gennem forløbet kom et 
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bredere sigte end først markeret til at fremstå, nemlig et sigte på at behandle 
grundlagsproblemer i forbindelse med menneskelig og samfundsmæssig 
handlen i vid forstand, og kredsen af interesserede viste sig at gå på tværs af 
fakultetsgrænser. 

Undervejs i forløbet er et første udkast til kapitlerne blevet drøftet i det 
fælles forum. Senere er hvert af kapitlerne blevet kommenteret mere detalje
ret af mindst to andre forfattere. Desuden har cand. mag. Inge Stenner Ras
mussen, studielektor ved Adgangskursus, Aalborg Universitet, gennemlæst 
og kommenteret kapiteludkast med henblik på formidlingen. Ansvaret for 
det enkelte kapitel hviler dog på den enkelte forfatter. 

Tværgående temaer 

Som helhed betragtet er antologiens indhold præget af et spændingsfelt mel
lem det fælles og det forskellige. Det fælles kommer til udtryk ved, at alle 
forfatterne beskæftiger sig med grundlagsproblemer i forbindelse med det 
tema, som bogens titel angiver, 'vidensgrundlag for handlen'. Forskellighe
den har baggrund i, at forfatterkredsen er sammensat af forskere med vidt 
forskellig faglig baggrund. Desuden har det under antologiens tilblivelse 
været et klart udgangspunkt, at det enkelte bidrag til antologien måtte bero 
på, hvad den enkelte forfatter selv havde på hjerte. 

Det forhold, at den enkelte forfatter har bidraget til det fælles tema med 
udgangspunkt i sin egen faglighed og sit eget engagement, kan umiddelbart 
give antologien et kalejdoskopisk præg. Når et kalejdoskop drejes, dannes 
forskellige mønstre af farvede glasperler. Udsættes antologien for et syn 
gennem kalejdoskopets optik, fremtræder på tilsvarende vis en mønsterdan
nelse, dannet af forskellige videnskabsteoretiske undertemaer, som på kryds 
og tværs går gennem kapitlerne. Et kort blik på nogle vigtige undertemaer vil 
være illustrativt, idet der i det følgende blot nævnes nogle af de kapitler, i 
hvilke det enkelte undertema træder frem. 

Virkelighedsopfattelser: De forklaringsmodeller, der lægges til grund for 
handlen, beror på nogle grundantagelser om virkeligheden. Spørgsmål om 
virkelighedsopfattelser er derfor centralt for enhver handlingsorienteret vi
den, og sådanne spørgsmål fremstår i varierende grad i alle kapitler. F.eks. 
diskuterer Pahuus (kap. 1) forholdet mellem teori og empiri, hvor teorien 
markerer en generaliseret opfattelse af den virkelighed, som erfares konkret 
gennem empiriske studier. F.eks. rejser Nørreklit (kap. 2) grundlæggende 
spørgsmål om virkelighedens beskaffenhed. Næss (kap. 7) og Stubkjær (kap. 
8) knytter begge an til en position, der benævnes kritisk realisme. Madsen 
(kap. 9) beskæftiger sig med forholdet mellem økonomisk videnskab og 
økonomisk virkelighed. 

Værdiopfattelser: Forholdet mellem opfattelse af virkeligheden og prak
tisk omgang med virkeligheden må ses i nær sammenhæng med værdier. 



Indledning • 3 

Værdier giver sig bl.a. til kende via det perspektiv, i hvilket virkeligheden 
anskues, og via de livs- og fremtidsperspektiver, som handlingen søger at 
tilgodese. I de handlingsorienterede videnskaber gælder sandhedssøgen ikke 
den blotte afbildning af virkeligheden, men spørgsmål om sandhed må ses i 
relation til den praktiske nytte, som en viden kan understøtte. Nytte er ikke 
absolut givet, men hvad der anses for nyttigt, beror på værdiopfattelser. Det 
nyttige er realiseringen af et gode. Bl.a. hos Nørreklit (kap. 2) og J. Chri
stensen (kap. 3) træder forholdet mellem virkelighed og værdi klart frem. 

Erkendelse: Opfattelser af virkeligheden må også ses i sammenhæng 
med, hvordan mennesker kommer til erkendelse af virkeligheden. Herved 
ledes ind på erkendelsesteoretiske og metodologiske spørgsmål. Metodologi
ske spørgsmål behandles bl.a. af Næss (kap. 7) og Madsen (kap. 9), med 
relation til deres respektive fagligheder, og mere generelt aiPahuus (kap. 1). 
I kap. 6. diskuterer Pahuus også relationen mellem erkendelse af naturen og 
oplevelse af naturen. Hos O. R. Christensen (kap. 5) er forholdet mellem 
erkendelse og sprog i fokus, og Botin (kap. 10) beskæftiger sig med en ope
rationel vej til åbning af erkendelsen. 

Muligheder for forudsigelse og målrettet handlen: Hvis en viden skal 
danne grundlag for fremtidsorienteret handlen - enten direkte og målrettet, 
eller indirekte via anvisning af midler - så må der søges forklaringsmodeller, 
som giver mulighed for at forudsige virkninger. Diskussionen om viden som 
grundlag for handlingsanvisninger fremgår særlig tydeligt hos Næss (kap. 7) 
i forbindelse med fysisk planlægning, hos Stubkjær (kap. 8) i forbindelse 
med det matrikulære fagområde, og hos Madsen (kap. 9) i forbindelse med 
økonomisk videnskab. Bestræbelserne på at kunne forudsige, og for derfra at 
indrette den praktiske handlen mod fremtiden, kommer også til udtryk hos 
Adolphsen (kap. 4). 

Åbning for kreativitet: Den målrettede handlen, baseret på forudsigelse, 
har en pendant i en åben tilgang til kreativitet, hvor målet ikke er givet på 
forhånd, men hvor handlingens retning og dens udfald kan føre ind i det 
hidtil ukendte, dvs. uforudsigeligt. Hos Botin (kap. 10) er spørgsmålet, om 
der kan etableres et vidensgrundlag, som på operationel måde kan understøt
te denne kreativitet. Også Madsen (kap. 9) har blikket rettet mod åbninger, 
konkret med sigte på at åbne for pluralisme inden for de økonomiske viden
skaber. 

Videnskabsidealer og videnskabskritik: Historisk har videnskabsidealer 
skiftet karakter. Det fremgår f.eks. hos Adolphsen (kap. 4), som præsenterer 
en historisk udvikling i det aksiomatiske videnskabsideal. Det er et viden
skabsideal, som er baseret på forestillingen om uforanderlige grundsætnin
ger. O. R. Christensen (kap. 5) diskuterer idealet om et formaliseret erken-
delsessprog, som er logisk perfekt og kalkulerbart. Videnskabskritiske di
skussioner kommer til udtryk hos f.eks. J. Christensen (kap. 3) i forbindelse 
med bl.a. naturerkendelse, hos Madsen (kap. 9) i forbindelse med økonomi, 
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og hos Botin (kap. 10) i forbindelse med arkitektur og design. I kap. 11 an
lægger Jensen et mere bredt perspektiv af videnskabskritisk karakter. 

Videnskab og samfund: Spillet mellem videnskabsidealer, kritikken af 
disse idealer, og kritikken af den videnskabelige praksis, må ses i en sam
menhæng, som også fører ind på de samfundsmæssige omstændigheder for 
vidensproduktionen. Denne forståelse skinner igennem hos f.eks. Stubkjær 
(kap. 8) og Madsen (kap. 9), og den kommer særligt til udtryk hos Jensen 
(kap. 11), der direkte inddrager videnssociologiske overvejelser. 

Det komplekse mønster af temaer, som går på tværs af kapitlerne, og som 
i varierende grad afspejler sig i de enkelte kapitler, har den konsekvens, at 
der ikke findes et enkelt perspektiv, som kunne være styrende for kapitlernes 
rækkefølge. Afhængigt af læserens baggrund og interesse kan kapitlerne 
læses i vilkårlig orden. Dog er ordningen af kapitlerne heller ikke ganske 
vilkårlig. De overvejelser, som er lagt til grund, pointeres i forbindelse med 
en kort introduktion til de enkelte kapitler i det følgende. 

Introduktion til de enkelte kapitler 
De fire første kapitler kan læses som en introduktion til nogle videnskabsteo
retiske grundlagsspørgsmål af generel karakter, og der berøres også i disse 
kapitler nogle vigtige grundbegreber. 

I kap. 1 pointerer Mogens Pahuus en række grundlæggende spørgsmål, 
som er vigtige i enhver beskæftigelse med videnskabsteori. Særligt dette 
kapitel kan virke som en indføring i nogle af de temaer og begreber mv., 
som kommer til udtryk i efterfølgende kapitler. Centralt i enhver forskning 
er forholdet mellem teori og empiri, og Pahuus påpeger, hvordan dette for
hold kan opfattes forskelligt fra forskellige videnskabsteoretiske positioner: 
positivismen, den kritiske rationalisme og paradigmeteorien. I den problem
orienterede forskning er det den kritiske rationalisme og paradigmeteorien, 
som er mest fremtrædende. Denne forskning kan orientere sig mod tre for
skellige slags problemer, de menneskeligt-samfundsmæssige problemer, de 
praktisk-produktive problemer og de teoretiske problemer. Især i forbindelse 
med de to første typer af problemer retter forskningen sig også mod hand
ling, og forfatteren betoner, hvordan forskellige erkendelsesinteresser spiller 
ind, afhængigt af virkelighedsområdet. Naturvidenskaberne, som beskæftiger 
sig med tingene og vor omgang med dem i den materielle tilværelse, ledes af 
en teknisk eller beherskende interesse. De humanistiske videnskaber, som 
fortolker betydningen eller meningen i menneskers handlinger og i det men
neskeskabte, ledes af en forstående interesse. Samfundsvidenskaberne, som 
bl.a. er rettet mod fællesskaber og institutioner, kan ledes af begge de allere
de nævnte interesser, og tillige af en tredje, nemlig en frigørende interesse. I 
forbindelse med et bestemt praksisområde kan der være en vekselvirkning 
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mellem de forskellige typer af problemer og de forskellige erkendelsesinte
resser. 

Forholdet mellem viden og virkelighed spiller en væsentlig rolle i alle 
kapitler, og i kap. 2 bringer Lennart Nørreklit dette forhold til særskilt di
skussion. Videnskabelige udsagn om virkeligheden må være valide (gyldi
ge); men uden et klart begreb om virkelighed kommer spørgsmål om viden
skabelige udsagns validitet til at svæve i luften. Også i handlingsorienterede 
sammenhænge er virkelighedsbegrebet centralt. Vidensgrundlaget for hand
len, skriver Nørreklit, er den viden, der er nødvendig for at kunne forholde 
sig til virkeligheden på valid måde. Virkelighed er ikke det samme som ver
den, og at forstå virkelighed er noget andet end at forstå verden. Virkelighed 
er handlingens sted. Ja, selve det at forstå virkelighed er at forstå, hvad det er 
for strukturer i aktørens relationer til verden, der sætter ham i stand til at 
virke (handle) i verden. Forfatteren diskuterer, hvordan virkeligheden opstår 
i og med at fire dimensioner integreres. De fire dimensioner er fakticitet, 
mulighed, værdi og kommunikation. Til slut i kapitlet sættes særligt fokus på 
værdidimensionen, og på validiteten af værdiudsagn. Bl.a. påpeges, hvordan 
værdi er forskelligt fra den blotte handlemulighed, og forskelligt fra behovs
opfyldelse, nemlig ved at det er værdiers natur at kræve varighed. 

Jens Christensen retter i kap. 3 opmærksomheden mod det forhold, at den 
teknisk-naturvidenskabelige viden på vesterlandsk grund i vore dage udfor
dres, både gennem kritik og alternativer i vor egen kultur, og i mødet med 
andre kulturers viden. I lyset af vidensformernes mangfoldighed i kulturer og 
subkulturer søger Christensen et grundlag for at skelne mellem vederhæftige 
og ikke-vederhæftige vidensformer. Med begrebet vederhæftighed refereres 
til, hvad den enkelte person kan hæfte for med sig selv, men på en måde som 
også har almenmenneskelig appel. Bedømmelsen af, om en viden kan anta
ges som vederhæftig, må bero på en samtidigt åben og kritisk indstilling, og 
den må angå vidensformen i dens helhed. Forfatteren opstiller et handleo-
rienteret vidensbegreb, med hvilket der tegnes et billede af denne helhed. 
Vidensbegrebet tager udgangspunkt i den opfattelse, at handleorienteret vi
den er et aspekt af den menneskelige livspraksis, og at denne livspraksis 
udspiller sig i et felt mellem objektive realiteter og kulturelle betydninger. På 
et indholdsniveau må bedømmelsen inddrage spændingsfeltet mellem det 
objektive og det betydende. På et grundlagsniveau må bedømmelsen tage to 
forhold i agt, dels om vidensformen reflekterer dens egne forudsætninger for 
gyldighed, dels om den respekterer dens eget gyldighedsområde. 

I kap. 4 belyser Jes Adolphsen det aksiomatiske videnskabsideal, dvs. den 
historiske bestræbelse på at søge uforanderlige grundsætninger, på hvilke 
den menneskelige erkendelse og handlen kan baseres. Idealet har baggrund i 
ønsket om divinere, dvs. forudsige den bestemmelse, som var givet af gu
derne eller skæbnen. Hvis fremtiden ikke er vilkårlig, men hvis fremtidige 
hændelser er et udslag af lovmæssigheder, så kan viden om disse lovmæs
sigheder danne grundlag for at forudsige, og dermed også for praktisk hand-
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len. Adolphsen belyser, hvordan det aksiomatiske videnskabsideal har anta
get forskellig karakter fra antikken til vore dage. Der rejser sig imidlertid 
spørgsmål om aksiomernes sandhedsværdi, og forfatteren diskuterer idealet i 
relation til tre prøver på sandhed, koherens, korrespondens og pragmatik. 
Konklusionen er, at over for et praktisk problem er det rimeligt at anvende 
den pragmatiske sandhedsprøve. Hvis man handler efter en påstand, og det 
faktisk virker, så er påstanden ifølge den pragmatiske teori sand, uanset om 
vi ikke har forstået hvorfor det virker. 

Skønt meget forskellige i deres tilgang har de to næste kapitler det fælles
træk, at de omhandler videnskabsteoretiske spørgsmål med særlig relation til 
teknik og natur. 

Kap. 5, af Ole Ravn Christensen, er beslægtet med kap. 4 ved at det retter 
blikket mod et bestemt videnskabsideal. Det er idealet om, at de naturlige 
sprog kan oversættes til et videnskabeligt sprog af universel karakter, som er 
logisk perfekt, som er kalkulerbart, og som kan formaliseres ud fra nogle 
basale grundregler. Generelt opfatter Christensen dette ideal som et led i 
modernitetens videnskabsopfattelse. Specifikt har bestræbelsen på at udvikle 
et formaliseret erkendelsessprog haft stor indflydelse på forskningen i kun
stig intelligens, herunder med sigte på teknologisk udvikling. Det gælder 
specielt i forbindelse med bestræbelsen på at konstruere oversættelsesmaski-
ner, som kan oversætte enhver given tekst fra et sprog til et andet. Denne 
stræben rejser spørgsmål om erkendelse og mening, og forfatteren diskuterer 
spørgsmålene med reference til sprogfilosofi, og særligt i perspektiv af to 
vidt forskellige sprogopfattelser, som begge er udviklet af den tyske filosof 
Ludwig Wittgenstein, henholdsvis den tidlige og den sene Wittgenstein. Den 
tidlige Wittgenstein repræsenterer idealet om sprog og tænkning som kalku
le. Den sene Wittgenstein, derimod, repræsenterer et opgør med dette ideal, 
til fordel for den anskuelse, at de naturlige sprog rummer en mangfoldighed 
af måder, på hvilke ord og sætninger kan bruges meningsfuldt. Sprogets 
mening er indeholdt i dets brug, og meningen ytrer sig gennem 'sprogspil', 
der er et aspekt af menneskelig praksis. Som aspekt af den menneskelige 
praksis og den deri indeholdte mening kan sprogspillene ikke formaliseres. 

I kap. 6 rejser Mogens Pahuus spørgsmål om forholdet mellem naturop
levelse og naturerkendelse. Anledningen til spørgsmålet er bl.a. den debat 
om natursynet, som er udsprunget af opmærksomheden om miljøproblemer
ne, og som rummer en kritik af den dominerende naturvidenskabelige erken
delse. Kapitlet former sig som en kritisk diskussion af naturfilosofien hos 
henholdsvis K.E. Løgstrup og Goethe, begge som repræsentanter for den 
antagelse, at naturoplevelse kan virke som et korrektiv til den naturviden
skabelige naturerkendelse. Nok rummer både naturoplevelsen og naturer
kendelsen en erfaring af naturen, og en hermed forbundet opfattelse af eller 
viden om naturen, mener Pahuus; men det er også hans klare standpunkt, at 
det er to forskellige typer af naturerfaring, som er relateret til hver deres 
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form for handlen, og at de ikke må sammenblandes. I naturoplevelsen er det 
subjektive dominerende, og naturoplevelsen er forbundet med selvforglem
melse. I naturerkendelsen, derimod, er det objektive dominerende, og natur
erkendelsen er forbundet med beherskelse. Ganske vist kan den selvfor
glemmende naturoplevelse have betydning som baggrund for agtelse og 
tilbageholdenhed, og dermed for en naturbevarende aktivitet. Men det vil 
være forkert at tro, at naturoplevelsen kan rumme et kritisk potentiale til 
selve naturerkendelsen, og at den kan virke som et egentligt alternativ i for
bindelse med målrettet handling. 

De tre følgende kapitler har det fællestræk, at de omhandler videnskabsteore
tiske spørgsmål med særlig relation til samfundsmæssige problemstillinger. 
Hvis udgangspunktet er en praktisk problemstilling, som udfordrer til kon
kret handlen, så kan bestræbelsen på at søge en hertil adækvat viden antage 
forskellig karakter. Et er at søge et vidensgrundlag for målrettede handlings
anvisninger. Et andet er at forudsige konsekvenserne af bestemte handlinger 
eller virkemidler. Et tredje er at åbne for nye muligheder, uvist hvad udfaldet 
vil blive. På forskellig måde kommer disse bestræbelser til udtryk i de tre 
følgende kapitler, belyst fra tre forskellige fagområder. 

I kap. 7 diskuterer Petter Næss forudsætninger for at forudsige konse
kvenser af forskellige virkemidler inden for den fysiske planlægning. Som 
eksempel refereres til empiriske studier af sammenhænge mellem arealan
vendelse og transport. Den konkrete diskussion har også et mere alment 
perspektiv, idet kapitlet kan læses som en drøftelse af nogle videnskabsteore
tiske forudsætninger for, at samfundsvidenskabelig forskning kan bidrage til 
et bedre vidensgrundlag for politiske beslutninger. Næss diskuterer, hvordan 
muligheder for forudsigelse (prædiktion) hænger sammen med muligheder 
for at give årsagsforklaringer. Efter tur hænger muligheder for at give år
sagsforklaringer sammen med, hvordan virkeligheden forstås. Til belysning 
af det sidste, dvs. virkelighedsforståelsen, inddrages en bestemt videnskabs
teoretisk position, nemlig kritisk realisme. Det er forfatterens opfattelse, at 
den kritiske realisme er velegnet som grundposition, når det gælder undersø
gelser af, hvordan strukturelle forhold påvirker menneskers handlinger, så
dan som det er tilfældet ved bl.a. transportadfærd. Muligheder for at forudsi
ge hænger også sammen med muligheder for at generalisere, og med refe
rence til både rum og tid. Generalisering i rum angår muligheder for at over
føre resultater fra ét geografisk område til andre områder. Generalisering i 
tid drejer sig om muligheder for at forudsige fremtidige hændelser. 

Beslægtet med kap. 7 handler kap. 8, af Erik Stubkjær, om muligheder for 
forklaring og påvirkning, men i forbindelse med matrikulær udvikling. Den 
matrikulære ejendomsregistrering retter sig nok umiddelbart mod sikring af 
den individuelle ejendomsret, men den har også videre perspektiver, f.eks. 
vedrørende bekæmpelse af fattigdom og styrkelse af retssikkerhed. Erfa
ringsmæssigt er udviklingsprojekter på dette område stødt ind i vanskelighe-
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der. Det er Stubkjærs opfattelse, at disse vanskeligheder hænger sammen 
med, at der er anlagt en snæver management-tankegang, med fokus på tekni
ske og økonomiske aspekter. Til forskel herfra argumenterer forfatteren for, 
at det matrikulære fagområde må forholde sig til den begrebsudvikling, der 
finder sted i samfundsvidenskabelig grundforskning. Spørgsmål om målret
tet handlen i forbindelse med ejendomsdannelsen fører derved ind på viden
skabsteoretiske problemstillinger om forklaring og forudsigelse, der er af 
samme karakter som i samfundsvidenskaberne i almindelighed. Specielt er 
det vigtigt at rejse mere grundlæggende spørgsmål om opfattelsen af den 
virkelighed, som den matrikulære udvikling befatter sig med. Kapitlets ho
vedindhold former sig som en diskussion af denne virkelighed og de hermed 
forbundne erkendelsesmæssige problemstillinger. Med reference bl.a. til 
kritisk realisme diskuteres, hvordan ejendomsrettens virkelighed involverer 
et kompleks samspil mellem forskellige slags strukturer og institutioner, 
indbefattet et sæt af virkende mekanismer. 

Også hos Mogens Ove Madsen, i kap. 9, spiller forholdet mellem viden
skabelighed og virkelighed en central rolle, belyst ved økonomisk videnskab. 
Kritikken rettes mod det forhold, at mainstream-tilgangen inden for den 
økonomiske videnskab, den neoklassiske økonomi, tenderer til at danne et 
lukket system. Lukningen sker på to måder. For det første rummer den neo
klassiske økonomi nogle teoretiske antagelser, som ikke udfordres empirisk, 
dvs. i et møde med den økonomiske virkelighed. Derved bliver den økono
miske videnskab verdensfjern, og kun i ringe grad i stand til at give adækva
te handlingsanvisninger, f.eks. i form af anbefalinger til politikere. For det 
andet savner den neoklassiske økonomi selvrefleksion, dvs. refleksion over 
dens egne grundantagelser. Derved afskæres opmærksomheden om styrker 
og svagheder, både inden for den neoklassiske økonomi, og i konkurrerende 
tilgange til forståelse af de økonomiske fænomener. Tendensen til lukning 
må forstås videnskabssociologisk, nemlig i perspektiv af den gensidige af
hængighed mellem forskerne, og den deraf følgende konkurrence om anseel
se inden for forskerverdenen, som også smitter af på uddannelsessystemet. 
Forfatteren plæderer for, at det er vigtigt at åbne for en pluralisme, der giver 
plads til at afsøge tilgange til økonomisk videnskab, som i højere grad kan 
etablere et virkelighedstro og socialt ansvarligt grundlag for politiske beslut
ninger. 

En refleksiv tilgang til vidensproduktion rummer to aspekter. Det ene er at 
understøtte kreativitet i vidensproduktionen. Det andet er at udsætte vi
densproduktionen for en kritisk bedømmelse. Spændingsfeltet mellem de to 
aspekter kommer på forskellig måde til udtryk i de to sidste kapitler. 

Lars Botin beskæftiger sig i kap. 10 med de kreative aspekter af vi
densproduktionen. Over for den antagelse, at den store eller nybrydende 
kreativitet ikke kan tøjles, stiller Botin den opfattelse, at 'hverdagskreativite-
ten' kan understøttes via en struktureret arbejdsproces, som også inddrager 
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videnskabsteoretisk refleksion. Kapitlet præsenterer og diskuterer en didak
tisk model, som forfatteren har udviklet i forbindelse med undervisningen 
inden for et bestemt fagområde, nemlig arkitektur og design. I og med at 
modellen er udviklet i denne konkrete sammenhæng, har den pragmatisk 
karakter. Mere principielt kan modellen imidlertid anskues som et muligt 
bud på, hvordan der kan etableres et operationelt grundlag for at ophjælpe 
kreativiteten inden for det problemorienterede projektarbejde, hvad enten det 
er studie- eller forskningsprojekter. Det gælder især, hvor dette projektarbej
de også har tværfagligt indhold, dvs. med islæt af både teknisk-naturviden-
skabelige, samfundsvidenskabelige og humanvidenskabelige aspekter, sådan 
som det er tilfældet inden for arkitektur og design. Forfatteren påpeger, at 
den problemorienterede tilgang til viden indgår i en dynamisk konstellation, 
i forhold til hvilken en disciplinær praksis ikke slår til. Der må søges en an
den forståelsesramme, som rummer et procesorienteret samspil mellem den 
kreative produktion af viden og bedømmelsen af den herved fremkomne 
viden, og hertil er det, at den præsenterede model kan yde et bidrag. 

I kap. 11 afsøger Ole B. Jensen nogle grundlæggende forudsætninger for 
at praktisere refleksiv og kritisk samfundsvidenskab. Samfundet er afhæn
gigt af ny viden, og nye praksisfelter videnskabeliggøres. Samtidigt med, at 
der i vor tid sker en videnseksplosion, har de videnskabelige autoriteter 
imidlertid vanskeligt ved at fremstille nogen objektiv sandhed. Det er Jen
sens grundantagelse, at et 'videnskabsteoretisk blik' er en nødvendig betin
gelse, både for en kritisk vidensproduktion, og for at ekspertsystemernes 
videnspolitik kan blive gennemskuelig. Hvad denne grundantagelse kan 
indebære, diskuterer forfatteren med nogle aktuelle eksempler. Som ind
gangsvinkel til eksemplerne pointerer forfatteren mere principielt indholdet i 
begreberne 'kritik', 'refleksion' og 'videnspolitik', og han bringer opmærk
somhed om den videnssociologiske kontekst for.vidensproduktionen. Bl.a. 
påpeger Jensen, at i det lange historiske perspektiv er det et vilkår for selve 
den videnskabelige praksis, at den pendler mellem tab af selvfølgeligheder, 
og installering af nye selvfølgeligheder. Det er ved at problematisere det 
selvfølgelige, at videnskabens kritiske potentiale skal forløses, men hermed 
sker der også et tab af selvfølgelighed. En vigtig pointe er, at den kritiske 
vidensproduktion må balancere mellem forestillingerne om absolut sandhed 
og total relativisme. Balancen forudsætter en besindelse på, at der ikke gives 
værdifri vidensproduktion, ej heller teori- eller begrebsuafhængige observa
tioner. Vigtigt er det derfor, at forskeren er bevidst om egne værdier og for
udsætninger, og at han bestræber sig på at fremstille dem eksplicit. 

Med det afsluttende kapitel gives også en eksplicit formulering af en in
tention, der går som en rød tråd gennem alle bogens kapitler. Det er intentio
nen om at fremme videnskabs- eller videnskritikken. Det påpeges, at en kri
tisk vidensposition rummer en tilskyndelse til at gentænke dele af det kriti
ske oplysningsprojekt. Nok retter meget af den konkrete kritik i de forskelli
ge kapitler sig mod former for videnskabelighed, som har rødder i oplys-
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