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Indledende spørgsmål

Selvom socialkonstruktivismen stadig mødes med kritik fra flere sider, er de
dage talte, hvor den kunne siges at indtage en marginal position i samfundsvi-
denskaben. Socialkonstruktivismens bevægelse i hvert fald delvist ind i sam-
fundsvidenskabens mainstream har imidlertid først og fremmest fundet sted
ved at udvikle og diskutere det socialkonstruktivistiske alternativ til de
etablerede videnskabsforståelser på et overordnet videnskabsteoretisk eller -fi-
losofisk niveau (se fx Collin 2003). Denne bog anlægger et andet perspektiv på
socialkonstruktivismen. Selvom den overordnede videnskabsteoretiske diskus-
sion har været og fortsat er afgørende for præciseringen af den socialkonstrukti-
vistiske position, er udgangspunktet for denne bog, at der i høj grad er behov
for at dreje diskussionen i retning af spørgsmålet om socialkonstruktivismens
konsekvenser i den konkrete analyse. Med andre ord anlægger denne bog et an-
alysestrategisk perspektiv på socialkonstruktivismen.

Det skal indledningsvis nævnes, at denne antologi er produceret sidelø-
bende med en antologi om poststrukturalistiske analysestrategier (Esmark,
Laustsen og Andersen 2005a). Dermed også sagt, at der ligger en sondring
mellem poststrukturalisme og socialkonstruktivisme til grund for denne anto-
logi. At foretage en sådan sondring går imod den dominerende opfattelse in-
den for den socialkonstruktivistiske diskussion, hvor poststrukturalismen of-

sammen med, at der – til trods for flere poststrukturalisters modstand mod
termen socialkonstruktivisme – er mange lighedspunkter mellem de to tradi-
tioner. Men der er ikke desto mindre tale om to selvstændige traditioner, der
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test ses som en del af socialkonstruktivismen (Burr 1995; Gergen 1999; Jør-
gensen og Phillips 1999: 15). Når det har været muligt, hænger det selvfølgelig



kommer frem til deres pointer ad delvist parallelle – men ikke desto mindre
forskellige – spor.

Frem for at skrive poststrukturalismen ind i socialkonstruktivismen har vi
valgt at behandle de centrale strukturalistiske og poststrukturalistiske analyse-
strategier i et selvstændigt bind. Omvendt forsøger vi så i dette bind at pege på
et selvstændigt analysestrategisk potentiale i den socialkonstruktivistiske tradi-
tion. At vi drager grænsen mellem poststrukturalisme og socialkonstruktivisme
på denne måde, har den konsekvens, at spørgsmålet om forholdet mellem disse
to traditioner løbende tages op i begge antologiers indledninger, der heller ikke
helt kan undgå nogle gensidige referencer og enkelte overlapninger. Men de to
antologier er selvstændige og kan læses hver for sig.

Dette er altså ikke en bog om videnskabsteori. Selvom vi i denne indledning
kommer ind på nogle emner, der traditionelt hører under videnskabsteorien, er
temaet for bogens ni følgende bidrag, hvordan centrale repræsentanter for det so-
cialkonstruktivistiske perspektiv former deres iagttagelse af empiriske forhold.
Resultatet kan forhåbentligt hjælpe til med at komme videre fra den rent viden-
skabsteoretiske diskussion og pege på socialkonstruktivismen som et perspektiv,
der faktisk gør en forskel i den konkrete analyse. Formålet med denne indledning
er grundlæggende at afklare to spørgsmål: For det første, hvad vi mener med an-
alysestrategi, og for det andet, hvad vi mener med socialkonstruktivisme.

Mod analysestrategi

At tale om analysestrategier, er grundlæggende et forsøg på at diskutere meto-

dologiske og metodiske spørgsmål under socialkonstruktivistiske forudsætninger.
Det metodologiske niveau er stort set sammenfaldende med, hvad vi ovenfor
har kaldt det videnskabsteoretiske niveau. Diskussionen handler her om de
grundlæggende ontologiske og epistemologiske spørgsmål, der danner ud-
gangspunkt for udsondringen af klare videnskabsteoretiske og -filosofiske posi-
tioner. Ved at tale om metodologi lægger vi imidlertid vægt på, at målet for dis-
kussionen i sidste ende er identifikationen af en distinkt metodelære, altså en
specificering af, hvilke konsekvenser ontologiske og epistemologiske spørgs-
mål har for anvendelsen af konkrete metoder. Opfattelsen af, hvad der egentlig
skal forstås ved en konkret metode, varierer selvfølgelig noget, men lad os
indledningsvis starte med at definere metode forholdsvis enkelt som bestemt
teknik til indsamling, formatering og behandling af data.
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