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Lars Axel Petersen

Videnssociologien
– viden og samfund hos Mannheim, Merton og
Berger og Luckmann

Sociologisk viden om viden
Videnssociologiens afgørende analysestrategiske “greb” er at iagttage viden ved
at sætte den i relation til den samfundsmæssige virkelighed eller “væren”. Oprindelig var det filosofferne, der rettede blikket mod erkendelsen selv og prøvede at
skabe viden om viden i form af logik og erkendelsesteori. Hvad sker der, når udgangspunktet for undersøgelsen af viden flyttes fra filosofien til sociologien? Det
kan man få svar på ved at iagttage videnssociologiens opståen og udvikling.
Videnssociologien er en videnskabelig disciplin, som har sit institutionelle
og diskursive udgangspunkt i sociologien og sit genstandsfelt i spændingen
mellem viden og samfund. Videnssociologien stræber ikke blot efter at skabe viden om samfundet, men efter at skabe viden om, hvordan viden er betinget af
samfundsmæssige strukturer og relationer. En klassisk formulering er, at viden
er værensforbundet (Mannheim 1964: 569);1 videnssociologien undersøger derfor
forbindelserne mellem viden og den samfundsmæssige væren. Denne formulering er maksimalt åben for konkretiseringer af, hvordan viden, samfundsmæssig væren og forbindelserne imellem dem skal begrebsliggøres.
Historisk er videnssociologien uløseligt knyttet til en bestemt fase i den sociologiske videnskabs institutionalisering i Tyskland og i USA. Fra 1924 til 1932
udgjorde striden om videnssociologien – sat i gang af Max Scheler, snart efter
centreret omkring Karl Mannheims mere radikale program – en vigtig akse
både i den tyske sociologis faginterne grundlagsdiskussioner, i den bredere diskussion om sociologiens rolle samt i diskussionerne af samtidens (Weimar-republikkens) kulturelle og samfundsmæssige beskaffenhed (Frisby 1983: 1ff).
1. Alle artiklens citater fra udenlandske udgivelser er oversat af forfatteren.
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