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Kursboken: N. Gilje & H. Grimen, 

Samhällsvetenskapernas förutsättningar

Begränsningar: 

• Vi får själva tänka ut utbildningsvetenskapliga tillämpningar

• De senaste decenniernas historia saknas (liksom den tidigare, 

före 1920-talet)

• Den förhistoria till dagens samhällsvetenskap som tecknas är 

främst förhistorien till den anglosaxiska samhällsvetenskapen 

(inkl. den tyska som sugits in i den anglosaxiska)

• Som författarna själva deklarerar: boken är problemorienterad, 

inte traditionsorienterad. Vi får själva rita kartan över 

forskningstraditioner.

4Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 



Donald Broady, SEC, Uppsala universitet            www.skeptron.uu.se/broady/sec/             Utskrift 2013-12-01 2

När du läser Gilje & Grimen, försök rita egna 

kartor över fältet av forskningstraditioner!

Utgå förslagsvis från motsättningar eller polariteter 

såsom

Objektivism kontra subjektivism

som sammanhänger med motsättningen

Metodologisk kollektivism kontra

metodologisk individualism

5Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

En grov karta över samhällsvetenskapens traditioner

6Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

1700

1800

1900

OBJEKTIVISM

Positivismen, Comte (1798-1857) 

Marx (1818-1883)

Durkhemianerna, från 1890-t
Logiska positivismen, från 1920-t
Strukturalismen, från 1950-t

SUBJEKTIVISM
Descartes

(1596-1650)

Kant
(1724-1804)

Fenomenologin, Husserl (1859-1938)
Max Weber (1864-1920)

Hermeneutiken, Gadamer (1900-2002)
Rational Action Theory

Foucault, Elias, Bourdieu, Giddens
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Ontologi och epistemologi, jfr Gilje & Grimen s, 223

Viktigt: när vi resonerar om olika forskningstraditioner måste 

hålla isär

• ontologi (läran om det som är), och

• epistemologi (kunskapsteori, handlar om hur vi får kunskap 

om det som är. Besläktat med metodologi.)

Exempel:

Ontologiska materialism (strukturalism, individualism etc) innebär 

ståndpunkten att världen väsentligen är materiell (består av strukturer, 

bestäms av vad individer har för sig, etc)

Epistemologisk materialism innebär ståndpunkten att vi vinner den 

säkraste kunskapen om världen ifall vi siktar in oss på studiet av det 

materiella (av strukturerna, av individernas intentioner och val, etc).

7Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

Gilje & Grimen, kap. 2

Hypotesprövning

8Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/
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Gilje & Grimen, kap. 2. Hypotesprövning

29 Observationssatser, dvs. påståenden om att något visst 

inträffat vid viss tidpunkt på viss plats. Ung. detsamma som 

empiriska data.

30 Krav på empiriska data för att de ska vara användbara i 

hypotesprövning: 

(1) intersubjektiv enighet

(2) relevans.

31-36 Ignaz Semmelweis på 1840-talet i allmänna sjukhuset i 

Wien — ett klassiskt exempel på hypotesprövning enligt 

den hypotetisk-deduktiva metoden (jfr. s. 26, 31, 89).

9Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Den hypotetisk-deduktiva metoden för hypotesprövning

• Ställ upp en hypotes, dvs. gör en gissning.

• Härled empiriska konsekvenser ur hypotesen, dvs. fråga vad som skulle bli följden 

om hypotesen vore riktig.

• Undersök om konsekvenserna stämmer med observationer.

• Ifall konsekvenserna stämmer med observationerna stärks hypotesen (somliga 

säger att den verifieras, dvs. bekräftas), om inte så falsifieras hypotesen.

• ________________________________________________________________

10Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/
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Den hypotetisk-deduktiva metoden för hypotesprövning

(se Gilje & Grimen s. 31-36)

• Ställ upp en hypotes, dvs. gör en gissning.

• Härled empiriska konsekvenser ur hypotesen, dvs. fråga vad som skulle bli följden om 

hypotesen vore riktig.

• Undersök om konsekvenserna överensstämmer med observationer.

• Ifall konsekvenserna stämmer med observationerna stärks hypotesen (somliga säger att den 

verifieras, dvs. bekräftas), om inte så falsifieras hypotesen.

________________________________________________________________

Semmelweis som exempel:

• Hypotes: Barnsängsfebern orsakas av fruktan vid åsynen av prästen på väg att ge de döende 

sista smörjelsen.

• Empirisk konsekvens: Om hypotesen är sann skulle färre kvinnor insjukna om prästen höll 

sig utom synhåll.

• Observation: Lika många sjukdomsfall fastän prästen håller sig undan.

• Slutsats: Hypotesen är falsk.

11Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

Den hypotetisk-deduktiva metoden för hypotesprövning

(se Gilje & Grimen s. 31-36)

• Ställ upp en hypotes, dvs. gör en gissning.

• Härled empiriska konsekvenser ur hypotesen, dvs. fråga vad som skulle bli följden om 

hypotesen vore riktig.

• Undersök om konsekvenserna överensstämmer med observationer.

• Ifall konsekvenserna stämmer med observationerna stärks hypotesen (somliga säger att den 

verifieras, dvs. bekräftas), om inte så falsifieras hypotesen.

________________________________________________________________

Semmelweis som exempel, forts

• Hypotes: Barnsängsfebern orsakas av ”likämne” som läkarna och läkareleverna bär med sig 

från obduktionsrummet och med sina otvättade händer överför till kvinnorna som ska 

förlösas. 

• Empirisk konsekvens: Om hypotesen är sann skulle färre kvinnor insjukna om ”likämnet” 

avlägsnades.

• Observation: Handtvätt med klorkalklösning minskar fallen av barnsängsfeber.

• Slutsats: Hypotesen är styrkt.

12Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/
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Den hypotetisk-deduktiva metoden för hypotesprövning

• Ställ upp en hypotes, dvs. gör en gissning.

• Härled empiriska konsekvenser ur hypotesen, dvs. fråga vad som skulle bli följden 

om hypotesen vore riktig.

• Undersök om konsekvenserna stämmer med observationer.

• Ifall konsekvenserna stämmer med observationerna stärks hypotesen (somliga 

säger att den verifieras, dvs. bekräftas), om inte så falsifieras hypotesen.

________________________________________________________________

Annat exempel: 

• Hypotes: Tidiga betyg i skolan förbättrar studieresultaten

.

13Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

Den hypotetisk-deduktiva metoden för hypotesprövning

• Ställ upp en hypotes, dvs. gör en gissning.

• Härled empiriska konsekvenser ur hypotesen, dvs. fråga vad som skulle bli följden 

om hypotesen vore riktig.

• Undersök om konsekvenserna stämmer med observationer.

• Ifall konsekvenserna stämmer med observationerna stärks hypotesen (somliga 

säger att den verifieras, dvs. bekräftas), om inte så falsifieras hypotesen.

________________________________________________________________

Annat exempel: 

• Hypotes: Tidiga betyg i skolan förbättrar studieresultaten

• Konsekvens om hypotesen stämmer: en grupp elever som erhåller betyg tidigt 

uppnår bättre resultat än en i övrigt jämförbar grupp som får sina betyg senare.

• Empirisk undersökning: jämför provresultat från dessa två grupper.

• Det visar sig att den första gruppen inte har högre poäng på proven än den andra.

• Slutsats: hypotesen är falsk.

14Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/
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Gilje & Grimen, kap. 2. Hypotesprövning (forts.)

Men kom ihåg:

31 En hypotes kan aldrig prövas isolerad… 

35 … bl.a. eftersom det alltid förekommer antaganden som inte ingår i 

hypotesen. Hjälphypoteser är sådana antaganden som kan vara antingen 

uttalade eller underförstådda.

Exempel på antaganden:.

15Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

Gilje & Grimen, kap. 2. Hypotesprövning (forts.)

Men kom ihåg:

31 En hypotes kan aldrig prövas isolerad… 

35 … bl.a. eftersom det alltid förekommer antaganden som inte ingår i 

hypotesen. Hjälphypoteser är sådana antaganden som kan vara antingen 

uttalade eller underförstådda.

Exempel på antaganden:

• att provresultaten faktiskt mäter relevanta studieresultat

• att de två grupperna skiljer sig åt enbart i ett enda relevant avseende, 

nämligen att de börjar få betyg vid olika tidpunkter.

• att, om det inte är fråga om en totalpopulation, dessa två grupper är 

representativa för större populationer.

16Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/
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Gilje & Grimen, kap. 2. Hypotesprövning (forts.)

Men kom ihåg:

31 En hypotes kan aldrig prövas isolerad… 

35 … bl.a. eftersom det alltid förekommer antaganden som inte ingår i 

hypotesen. Hjälphypoteser är sådana antaganden som kan vara antingen 

uttalade eller underförstådda.

Exempel på antaganden:

• att provresultaten faktiskt mäter relevanta studieresultat

• att de två grupperna skiljer sig åt enbart i ett enda relevant avseende, 

nämligen att de börjar få betyg vid olika tidpunkter.

• att, om det inte är fråga om en totalpopulation, dessa två grupper är 

representativa för större populationer.

— Vidare: s. 31, not 1 Håll isär ”context of discovery” och ”context

of justification” (upptäckandets resp. rättfärdigandets sammanhang).
17Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

Gilje & Grimen, kap. 2. Hypotesprövning, forts.

37-54 Émile Durkheim (1858-1917)

37 Kausalitet

37 Funktion

37 Betrakta sociala fakta som ting, dvs utifrån!

38 Orsaken till sociala fakta bör sökas bland föregående 

sociala fakta

38 ”Metodologisk kollektivism”

39-54. Durkheim, La Suicide [Självmordet], 1897, ett 

klassiskt exempel på hypotesprövning

18Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 
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Émile Durkheim

(1858-1917)

Se Gilje & Grimen s. 36-54.

Durkheim återkommer ofta i 

den fortsatta framställningen.

19
Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Durkheimianerna

20Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

De mest centrala medarbetarna i första serien av
L'Année sociologique  (Vol I-XII, 1896-1912)
Durkheim, É. (1859-1917)
Mauss, M. (1872-1950)
Hubert, H. (1872-1927)
Herz, R. (1881-1915) 
Simiand, F. (1873-1935)
Halbwachs, M. (1877-1945)
Bourgin, H. (1874-1955)
Bouglé, C. (1870-1940)
Lapie, P. (1869-1927)
Parodi, D. (1870-1955)
Fauconnet, P. (1874-1938) 
Davy, G. (1885-1976)
Senare tillkom bland andra:
Granet, M. (1884-1940) och Lévy-Bruhl, L. (1857—1939)
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Émile Durkheims tredelning i konst, 

praktisk teori och vetenskap

• Konst (art, t.ex. éducation, dvs. undervisning eller fostran)

• Praktisk teori (théorie pratique, t.ex. pédagogie, dvs. vägledning för 

den som undervisar eller uppfostrar)

• Vetenskap om bildning, utbildning, undervisning, fostran (science 
de l’éducation)

Se É. Durkheim: ”Pédagogie”, pp. 1538-1543 i Noveau dictionnaire de pédagogie et d’éducation primaire
(ed. Ferdinand Buisson), Hachette, Paris, 1911.

Omtryck som ”L’éducation sa nature et son rôle”. pp. 35-73 i E. Durkheim, Éducation et sociologie
[1922] (ed. Paul Fauconnet), Alcan, Paris, 2 uppl. 1926 och många senare upplagor. Eng. övers. 

”Education: Its nature and its role”, publicerad i flera sammanhang, bl.a. i E. Durkheim, Education and 
Sociology, 1956 och många senare upplagor, s. 61-90.

Samt É. Durkheim: L’éducation morale [1925]. Paris: P.U.F., 1974 , pp. 1 f.

21Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Durkheims metodregler

Durkheim om sociala fakta:

”[Les faits sociaux] consistent en des manières d’agir, de penser et 

de sentir, extérieures à l’individu, et qui sont douées d’un pouvoir

de coercition en vertu duquel ils s’imposent à lui.”

Émile Durkheim: Les règles de la méthode sociologique [1895].

Paris: P.U.F., 20 uppl. 1981, p. 5

Övers. [Sociala fakta] består av sätt att handla, tänka och 

känna som är utvärtes i förhållande till individen och 

som med tvångsmakt tvingar sig på individen. 

22Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 
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Durkheims metodregler

Ur Émile Durkheim: "Les règles de la méthode sociologique", 1894, nyare utgåvor 

bl.a. på P.U.F, Paris, 1981. Sv. övers. Sociologins metodregler, 1978.

La première règle et la plus fondamentale est de considérer les faits sociaux 

comme des choses
(1981, s. 15, motsv. sv. övers. s. 29)

Övers.: Den första regeln, och den mest 

grundläggande, är att betrakta sociala fakta som ting.

23Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Durkheims metodregler, forts.

Le premier de ces corollaires est que : Il faut écarter systématiquement toutes 

les prénotions.
(1981, s. 31, motsv. sv. övers. s. 31)

Övers.: Den första av dessa följdsatser är: man måste 

systematiskt avlägsna alla förutfattade föreställningar. 

La cause déterminante d’un fait social doit être cherchée parmi les faits 

sociaux antécédents, et non parmi les états de la conscience individuelle.
(1981, s. 109, motsv. sv. övers. s. 91)

Övers.: Den determinerande orsaken till ett socialt 

faktum bör sökas bland de föregående sociala fakta, 

och icke hos det individuella medvetandets tillstånd.

24Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 
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Illustration av Durkheims metodregel att förklaringen till 

ett socialt faktum bör sökas bland andra sociala fakta

Social nivå

Utsagornas nivå
(Begreppet utsagor, énoncés, 
är inte Durkheims men

viktigt för Foucault)

Psykologisk nivå
(Här beaktas avsikter, intentioner)

25Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Mobbningen minskar
i svenska skolor

Illustration av Durkheims metodregel att förklaringen till 

ett socialt faktum bör sökas bland andra sociala fakta

Social nivå

Utsagornas nivå
(Begreppet utsagor, énoncés, 
är inte Durkheims men

viktigt för Foucault)

Psykologisk nivå
(Här beaktas avsikter, intentioner)

26Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Mobbningen minskar
i svenska skolor

Lärarnas avsikter

Mobbarnas eller den
mobbades intentioner
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Illustration av Durkheims metodregel att förklaringen till 

ett socialt faktum bör sökas bland andra sociala fakta

Social nivå

Utsagornas nivå
(Begreppet utsagor, énoncés, 
är inte Durkheims men

viktigt för Foucault)

Psykologisk nivå
(Här beaktas avsikter, intentioner)

27Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Mobbningen minskar
i svenska skolor

Lärarnas avsikter

Mobbarnas eller den
mobbades intentioner

Illustration av Durkheims metodregel att förklaringen till 

ett socialt faktum bör sökas bland andra sociala fakta

Social nivå

Utsagornas nivå
(Begreppet utsagor, énoncés, 
är inte Durkheims men

viktigt för Foucault)

Psykologisk nivå
(Här beaktas avsikter, intentioner)

28Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Mobbningen minskar
i svenska skolor

Skrivningar i läroplanen

Skrivningar i skolornas handlings-
planer eller åtgärdsplaner

Lärarnas avsikter

Mobbarnas eller den
mobbades intentioner
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Illustration av Durkheims metodregel att förklaringen till 

ett socialt faktum bör sökas bland andra sociala fakta

Social nivå

Utsagornas nivå
(Begreppet utsagor, énoncés, 
är inte Durkheims men

viktigt för Foucault)

Psykologisk nivå
(Här beaktas avsikter, intentioner)
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Mobbningen minskar
i svenska skolor

Skrivningar i läroplanen

Skrivningar i skolornas handlings-
planer eller åtgärdsplaner

Lärarnas avsikter

Mobbarnas eller den
mobbades intentioner

Illustration av Durkheims metodregel att förklaringen till 

ett socialt faktum bör sökas bland andra sociala fakta

Social nivå

Utsagornas nivå
(Begreppet utsagor, énoncés, 
är inte Durkheims men

viktigt för Foucault)

Psykologisk nivå
(Här beaktas avsikter, intentioner)

30Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Mobbningen minskar
i svenska skolor

Ändrade kollektiva före-
ställningar i samhället

Maktförskjutningar
inom lärarkåren

Ändrad elevrekrytering,
andra hemmiljöer

Skrivningar i läroplanen

Skrivningar i skolornas handlings-
planer eller åtgärdsplaner

Lärarnas avsikter

Mobbarnas eller den
mobbades intentioner
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Gilje & Grimen, kap. 3. Den logiska positivismen

Sid. 55—77

31Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Gilje & Grimen, kap. 3

Den logiska positivismen

32Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/
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Positivism

Med ”positivism” brukar man mena åtminstone tre traditioner.

•Comtes positivism.

Bred positivistisk strömning under 1800-talet, i Stockholm t.ex. 

Anton Nyström.

•Den logiska positivismen = den logiska empirismen

Start med Wienkretsen, fr.o.m. slutet 1920-talet (manifestet 

Wissenschaftliche Weltauffassung der Wiener Kreis, 1929, 

författat av bland andra Otto Neurath och Rudolf Carnap).

•Den amerikanska empirismen

Storhetstid 1950- och 1960-talen.

33Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Auguste Comte

(1798-1857)

De tre stadierna:

• det religiösa

• det metafysiska

• det positiva eller 

vetenskapliga

34Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 
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Auguste Comte (1798-1857)
Cours de philosophie positive (publ. 1830-1842) - innehåll 1

1re LEÇON. Exposition du but de ce cours ou considérations générales sur 
la nature et la destination de la philosophie positive
2e LEÇON. Exposition du plan de ce cours ou considérations générales sur 
la hiérarchie fondamentale des sciences positives
3e LEÇON. Considérations philosophiques sur l’ensemble de la science 
mathématique
4e LEÇON. Vue générale de l’analyse mathématique 
5e LEÇON. Considérations générales sur le calcul des fonctions directes
6e LEÇON. Exposition comparative des divers points de vue généraux 
sous lesquels on peut envisager le calcul des fonctions indirectes
7e LEÇON. Tableau général du calcul des fonctions indirectes
8e LEÇON. Considérations générales sur le calcul des variations
9e LEÇON. Considérations générales sur le calcul aux différences finies

Matematik

Matematisk
analys

35Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Auguste Comte (1798-1857)
Cours de philosophie positive (publ. 1830-1842) - innehåll 2

10e LEÇON. Vue générale de la géométrie
11e LEÇON. Considérations générales sur la géométrie spéciale ou 
préliminaire
12e LEÇON. Conception fondamentale de la géométrie générale ou 
analytique 
13e LEÇON. De la géométrie générale à deux dimensions 
14e LEÇON. De la géométrie générale à trois dimensions 
15e LEÇON. Considérations philosophiques sur les principes 
fondamentaux de la mécanique rationnelle
16e LEÇON. Vue générale de la statique
17e LEÇON. Vue générale de la dynamique
18e LEÇON. Considérations philosophiques sur les théorèmes généraux 
de la mécanique rationnelle
19e LEÇON. Considérations philosophiques sur l’ensemble de la science 
astronomique
20e LEÇON. Considérations générales sur les méthodes d’observation en 
astronomie
21e LEÇON. Considérations générales sur les phénomènes géométriques 
élémentaires des corps célestes

Geometri
Analytisk

geometri
2-D geometri
3-D geometri

Allm. fysik 
Statik
Dynamik

Astronomi
Elementär
geometrisk
astronomi

36Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 
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Auguste Comte (1798-1857)
Cours de philosophie positive (publ. 1830-1842) - innehåll 3

22e LEÇON. Considérations générales sur le mouvement de la terre
23e LEÇON. Considérations générales sur les lois de Képler, et sur leur 
application à l’étude géométrique des mouvements célestes
24e LEÇON. Considérations fondamentales sur la loi de la gravitation
25e LEÇON. Considérations générales sur la statique céleste
26e LEÇON. Considérations générales sur la dynamique céleste
27e LEÇON. Considérations générales sur l’astronomie sidérale et sur la 
cosmogonie positive
28e LEÇON. Considérations philosophiques sur l’ensemble de la physique
29e LEÇON. Considérations générales sur la barologie
30e LEÇON. Considérations générales sur la thermologie physique
31e LEÇON. Considérations générales sur la thermologie mathématique
32e LEÇON. Considérations générales sur l’acoustique
33e LEÇON. Considérations générales sur l’optique
34e LEÇON. Considérations générales sur l’électrologie

Astronomi
Jordens rörelser
Keplers lagar
Gravitationslagen
Himmelsk statik
Himmelsk dynamik

Mer fysik
Barologi
Värmelära
Akustik
Optik
Elektricitetslära

37Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Auguste Comte (1798-1857)
Cours de philosophie positive (publ. 1830-1842) - innehåll 4

38Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

35e LEÇON. Considérations philosophiques sur l’ensemble de 
la chimie
36e LEÇON. Considérations générales sur la chimie proprement 
dite ou inorganique
37e LEÇON. Examen philosophique de la doctrine chimique des 
proportions définies
38e LEÇON. Examen philosophique de la théorie électro-
chimique
39e LEÇON. Considérations générales sur la chimie dite 
organique
Considérations générales sur l’électrologie

Kemi
Fysikalisk 
kemi
Oorganisk 
kemi
Organisk 
kemi
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Auguste Comte (1798-1857)
Cours de philosophie positive (publ. 1830-1842) - innehåll  5

LES SCIENCES DE LA VIE
40e LEÇON. Écrite du 1er au 30 Janvier 1836. Considérations philosophiques 
sur l’ensemble de la science biologique
41e LEÇON. Écrite du 1er au 6 août 1836. Considérations générales sur la 
philosophie anatomique
42e LEÇON. Écrite du 9 au 15 août 1836. Considérations générales sur la 
philosophie biotaxique
43e LEÇON. Écrite du 20 novembre au 15 décembre 1837. Considérations 
philosophiques sur l’étude générale de la vie végétative ou organique
44e LEÇON. Écrite du 17 au 22 décembre 1837. Considérations 
philosophiques sur l’étude générale de la vie animale proprement dite
45e LEÇON. Écrite du 24 au 31 décembre 1837. Considérations générales sur 
l’étude positive des fonctions intellectuelles et morales, ou cérébrales

46e LEÇON. Considérations politiques préliminaires sur la nécessité et 
l’opportunité de la physique sociale, d’après l’analyse fondamentale de l’état 
politique actuel
47e LEÇON. Appréciation sommaire des principales tentatives 
philosophiques entreprises jusqu’ici pour constituer la science sociale
...

Livs-vetenskaper
Biologi
Anatomisk filosofi
Botanik
Zoologi
Intellektuella och moraliska 
funktioner

39Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Auguste Comte (1798-1857)
Cours de philosophie positive (publ. 1830-1842)

– innehåll, sammanfattn.

40Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Livsvetenskaper (biologi, botanik, zoologi) →

Sociologi  →

Matematik  →

Kemi (fysikalisk, oorganisk, organisk) →

Geometri  →

Allmän fysik  →

Astronomi  →

Fysik (barologi, värmelära, akustik, optik, elektricitetslära) →
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Comte introducerar termen ”sociologi”

" * Je crois devoir hasarder, dès à présent, ce terme nouveau, exactement 

équivalent à mon expression, déjà introduite, de physique sociale, afin de pouvoir 

désigner par un nom unique cette partie complémentaire de la philosophie 

naturelle qui se rapporte à l'étude positive de l'ensemble des lois fondamentales 

propres aux phénomènes sociaux."

Comte, Auguste: Physique sociale. Cours de philosophie positive, leçons 46 à 60
[1839 ff] (ed. Jean-Paul Enthoven). Paris: Hermann, 1975, s. 88

41Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Övers.:
"Jag tycker att jag nu måste våga mig på denna nya term 
[sociologi], som exakt motsvarar uttrycket social fysik som 
jag infört tidigare, för att vara i stånd att sätta ett enda 
unikt namn på den komplementära del av naturfilosofin 
som avser det positiva studiet av den samling funda-
mentala lagar vilka är de sociala fenomenens egna."

42Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

A. Comte, 

Catéchism
e
positiviste, 

1852
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43Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

A. Comte, 

Catéchism
e
positiviste, 

1852

44Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

A. Comte, 

Catéchism
e
positiviste, 

1852
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45Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

A. Comte, 

Catéchism
e
positiviste, 

1852

Gilje & Grimen, kap. 3. Den logiska positivismen

55 Den logiska positivismen = den logiska empirismen.

56 ”Wienkretsens” program: Wissenschaftliche Weltauffassung, [Vetenskaplig 

världsuppfattning], 1929

56 Kritik av metafysiken

57 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, 1922

58ff Känslouttryck, normativa utsagor (t.ex. ”att mörda är fel”) , religiösa 

påståenden (t.ex. ”Gud finns”, eller ”Gud finns inte”) samt de flesta filosofiska 

frågor är varken sanna eller falska utan ”kognitivt meningslösa”. Ty 

verifieringsmetod saknas.

65 Verifikationsprincipen. Obs i princip ska verifiering kunna ske (berget på 

månens baksida).

65f Därmed skarp demarkationslinje vetenskap/icke-vetenskap

= skillnaden meningsfulla/meningslösa påståenden

46Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 
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Gilje & Grimen, kap. 3. Den logiska positivismen, forts.

66 Protokollsatser = direkt verifierbara observationssatser (om 

observationssatser se s. 29)

67f Moritz Schlicks fenomenalism…

68ff … som Rudolf Carnap och Otto Neurath var kritiska mot, de hyllade i 

stället det fysikaliska språket och idén om en enhetsvetenskap

73 Korrespondensteorin (observationssatsernas överensstämmelse med 

verkligheten) är sanningens fundament enl. Schlick

73f …vilket Neurath blev kritisk  mot. Alla data är ”teori-laddade”. Holism. 

Sanning ska uttryckas inte i termer av  korrespondens utan i termer av 

koherens, dvs. inre samband mellan våra påståenden. Samhällsvetenskapen 

bör sluta härma fysiken.

47Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Gilje & Grimen, kap. 4

Den kritiska rationalismen

48Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/



Donald Broady, SEC, Uppsala universitet            www.skeptron.uu.se/broady/sec/             Utskrift 2013-12-01 24

Gilje & Grimen, kap. 4. Den kritiska rationalismen

Dvs. Karl Poppers (1902-1994) program 

80 Falsifikationsprincipen

82 Demarkationsproblemet igen. Poppers lösning: 

falsifierbarhet är kriteriet.

83 Ad hoc-hypoteser inte tillåtna

85, 93 decisionism = att besluta att tills vidare betrakta 

vissa utsagor som falska eller sanna

88 Förväntningshorisont [Erwartungshorizont], existerar 

innan vi gör våra observationer

49Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Gilje & Grimen, kap. 4. Den kritiska rationalismen, forts.

89 Hypotetisk-deduktiv metod = utgå från hypotes, härled 

konsekvenser som skulle uppträda ifall hypotesen stämmer, kolla 

med observationer

94 Poppers kritik av historicismen, t.ex. profetior om vart 

samhället är på väg

95 Ändamålsförklaringar, som hänvisar till aktörernas avsikter 

(intentioner)

95 Poppers kritik av ”metodologisk kollektivism” hos Marx, 

Durkheim m.fl.

95f Popper förespråkade ”metodologisk individualism”

50Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 
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Gilje & Grimen, kap. 4. Den kritiska rationalismen, forts.

96-101 Imre Lakatos, elev till Popper

98 Enl Lakatos kan enskilda teorier inte testas, endast 

omfattande forskningsprogram kan prövas mot 

erfarenheten

98-101 Ett forskningsprogram består av (1) en hård 

kärna, (2) strategier för att tillbakavisa motstånd,

(3) ett skyddande bälte av hjälphypoteser.

101 Ett forskningsprogram stagnerar när inga nya 

förutsägelser görs. Men så länge bättre alternativ saknas 

ger man ändå inte upp.

51Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Gilje & Grimen, kap. 5

Paradigm och vetenskapliga revolutioner

52Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/
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Gilje & Grimen, kap. 5. Paradigm och vetenskapliga 

revolutioner

104 Den kopernikanska vändningen

105 Thomas Kuhn: The Structure of Scientific 
Revolutions, 1962.

105ff Paradigm

106-108 Ämnesmatris

108ff Normalvetenskap, sysslar med puzzle-solving (att 

lägga pussel)

109 Anomalier

111 Vetenskapliga revolutioner

53Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Gilje & Grimen, kap. 5. Paradigm och vetenskapliga 

revolutioner, forts.

116 Är samhällsvetenskapen paradigmatisk? Nej, enligt Kuhn 

är den för-paradigmatisk. Alla håller inte med: Gilje & 

Grimen föreslår att den är fler-paradigmatisk.

116ff. Gilje & Grimens två exempel på motsatta paradigm: 

faktaparadigm versus handlingsparadigm.

117 Metodologisk individualism versus metodologisk 

kollektivism, återigen.

117 faktaparadigm (Gilje & Grimens term). Nomotetisk

vetenskap är en som vill finna lagar. Durkheim m.fl. 

fokuserade social integration eller sammanhållning. 

Kärnfråga: vad håller ihop ett samhälle?
54Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 
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Gilje & Grimen, kap. 5. Paradigm och vetenskapliga 

revolutioner, forts.

118ff handlingsparadigm (Gilje & Grimens term).  Max 

Webers verstehende Soziologie (dvs sociologi syftande 

till att förstå, till skillnad från att enbart förklara). 

Metodologiska individualister hänvisar ofta till Weber. 

119 Verstehen (förstå) versus erklären (förklara). 

Wilhelm Dilthey introducerade denna åtskillnad, som 

även skiljer humanvetenskaper från naturvetenskaper (s. 

202).

119 Enl Weber och efterföljare: handlingar styrs av 

avsikter, till skillnad från utifrån observerbara beteenden.

55Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Max Webers bidrag
Sidhänvisn. till Gilje & Grimen

• Legitimitet

• Makt/herravälde

• Byråkrati (s. 211f, 214f, 260)

• Rationalisering (s. 264)

• Avmystifiering eller avförtrollning (Entzauberung) (s. 260f)

• Statusgrupp

• Idealtyp

• Metodologisk individualism (s. 118 samt kap. 8)

• Historiskt perspektiv

•Aktualisering av historien

• Förståelse (s. 118ff)

•Värdefrihet (s. 266ff)

•Vetenskap kontra vardagstänkande, politik, tro  (s. 266ff)                                                 

─ med mera
56Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 
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Gilje & Grimen, kap. 6

Förklaringstyper

57Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

Gilje & Grimen, kap. 6. Förklaringstyper

131-138 Orsaksförklaringar

138-144 Ändamålsförklaringar

144-152 Funktionella förklaringar

Samt ett helt batteri av termer:

explanandum (det som ska förklaras) och explanans (det som 

förklarar), utlösande orsak, rambetingelser, kausallagar, statistiska 

lagar, förutsägelser = prediktioner, deduktiv-nomologisk 

förklaringsmodell (Carl G. Hempel), latenta funktioner (som 

varken avses eller erkänns) versus manifesta funktioner (Robert 

K. Mertons distinktion), självuppfyllande och självupphävande 

förutsägelser (Merton igen).
58Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 
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Aktuellt exempel: tänkbara förklaringar till fenomenet

att vissa skolor ger anmärkningsvärt höga betyg

• Tänkbar orsaksförklaring (hänvisar till föregående händelse som utlöser fenomenet): Vid 

dessa skolor finns från skolledning eller föräldrar ett tryck på lärarna att sätta höga betyg

Skilj mellan rambetingelse och utlösande orsak! Rambetingelser

kan vara inrotade vanor vid skolan, den utlösande orsaken en

tillsägelse från rektorn att betygsnivån ska upp.

• Tänkbar ändamålsförklaring = intentionsförklaring (hänvisar till efterföljande verkningar 

som någon eftersträvar): Skolledningen vill göra föräldrarna nöjda och slå vakt om 

rekryteringen till skolan, lärarna vill vara hyggliga mot eleverna. 

• Tänkbar funktionell förklaring = funktionsförklaring (hänvisar till faktiska efterföljande 

verkningar - ofta omedvetna för de inblandades - som fyller en funktion, dvs. bidrar till att 

upprätthålla ett system): Om skolor där studieprestationerna är jämförelsevis svaga ger 

omotiverat höga betyg medan elitskolor är snåla med betygen, i så fall förstärks skillnaderna 

inom skolväsendet. Det blir avgörande vilken skola man gått på. Vissa blir reellt 

universitetsförberedande. Betygsinflationen fyller således funktionen att bidra till ökade  

skillnader inom skolväsendet.

59Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

Tänkbar orsaksförklaring

till höga betyg vid vissa skolor

Omotiverat höga betyg vid 

skolor som inte är elitskolor

60Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

Rambetingelser: Lärarna utsätts för 
tryck från föräldrar, och från skol-
ledningen som fruktar minskande 
elevantal. Lärarna är lydiga.

Utlösande orsak: 
Framemot 
terminsslutet kom 
direktiv från rektor
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Tänkbar ändamålsförklaring

till höga betyg vid vissa skolor

Omotiverat höga betyg vid 

skolor som inte är elitskolor

61Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

Skolledningen vill slå vakt 
om rekryteringen till skolan

Lärarna vill vara 
hyggliga mot eleverna

Tänkbar funktionsförklaring

till höga betyg vid vissa skolor

Omotiverat höga betyg vid 

skolor som inte är elitskolor

62Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

…har funktionen att 

vidga klyftorna mellan 

elitskolor och övriga
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Tänkbar funktionsförklaring

till höga betyg vid vissa skolor

Omotiverat höga betyg vid 

skolor som inte är elitskolor

63Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

…har funktionen att 

vidga klyftorna mellan 

elitskolor och övriga

Men hur kan något som händer senare 
förklara vad som händer tidigare?

Tänkbar funktionsförklaring

till höga betyg vid vissa skolor

Omotiverat höga betyg vid 

skolor som inte är elitskolor

64Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

… vidgar klyftorna 

mellan elitskolor 

och övriga

Men hur kan något som händer senare 
förklara vad som händer tidigare?
― Jo, genom återkoppling, eventuellt.

Detta ökande avstånd till 

elitskolorna gör att resurssvaga 

skolor konkurrerar med varandra 

och tillåter sig att ge glädjebetyg
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Gilje & Grimen, kap. 7

Hermeneutik: Förståelse och mening

65Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

En grov karta över samhällsvetenskapens traditioner

66Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

1700

1800

1900

OBJEKTIVISM

Positivismen, Comte (1798-1857), 

Marx (1818-1883)

Durkhemianerna, från 1890-t
Logiska positivismen, från 1920-t
Strukturalismen, från 1950-t

SUBJEKTIVISM
Descartes

(1596-1650)

Kant
(1724-1804)

Fenomenologin, Husserl (1859-1938)
Max Weber (1864-1920)

Hermeneutiken ,Gadamer (1900-2002)
Rational Action Theory

Foucault, Elias, Bourdieu, Giddens
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Tre förgrundsfigurer inom subjektsfilosofin 

− extremt förenklat

67Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Enl. Descartes:
Strikt åtskillnad 
mellan jaget som 
tänker (cogito) och 
den substans som 
har utbredning. 
Tänkandet är enda 
fasta grunden för 
säker kunskap.

Enl. Kant:
Vi kan inte vinna 
kunskap om världen 
annat än genom 
varseblivnings-
formerna (rum, tid) 
och förstånds-
kategorierna
(kvantitet/kvalitet, 
orsak/verkan etc)

Enl. Husserl (dvs 
fenomenologin): 
Tänkandet och varse-
blivningen alltid 
riktad mot något, dvs 
jaget sammanbundet 
med intentionella
objekt (fenomen, 
sakerna i omvärlden 
sådana de framträder 
för oss).

René Descartes (1596-1650)

68Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/
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69Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

René Descartes:
Discours de la méthode pour bien 
conduire sa raison, & chercher la verité 
dans les sciences. Plus la Dioptrique, 
les Météores et la Géometrie, qui sont 
les Essais de cete Méthode
1637

Descartes (1596-1650)

Discours de la méthode pour bien 
conduire sa raison, & chercher la 
verité dans les sciences. Plus la 
Dioptrique, les Météores et la 
Géometrie, qui sont les Essais
de cete Méthode (1637)

Ungefärlig övers: Utläggning om 

metoden för att rätt styra sitt förnuft 

och för att söka sanningen i veten-

skaperna. Plus dioptriken, läran om 

himlafenomenen och geometrin, vilket 

är de Försök där denna Metod prövas. 

70Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 
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René Descartes, 

Discours de la 
méthode , 1637

71Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

René Descartes, 

Discours de la 
méthode , 1637

72Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/
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René Descartes, 

Discours de la 
méthode , 1637

73Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

René Descartes, 

Discours de la 
méthode , 1637

74Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/
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René Descartes, 

Discours de la 
méthode , 1637

75Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

René Descartes, 

Discours de la 
méthode , 1637

76Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/
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Aprioriska kategorier enl. Kant

1. Kvantiteten

Enhet

Mångfald

Allhet

3. Relationen

Inherens och subsistens

(substans och accidens)

Kausalitet och beroende

(orsak och verkan)

Gemenskap

(växelverkan mellan 

handlingens

subjekt och objekt)

77Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

2. Kvaliteten
Realitet

Negation
Begränsning

4. Modaliteten
Möjlighet— omöjlighet
Tillvaro — icke-tillvaro

Nödvändighet — tillfällighet

Kant: Kritik der reinen Vernunft, Werkausgabe, Band III,
Fr/M: Suhrkamp, 1968, pp. 118f. Övers. D. Broady

Jfr Aristoteles kategoritavla

1. substans

2. kvantitet

3. kvalitetet

4. relation

5. ort i rummet

6. tidpunkt

7. tillstånd

8. aktivitet/passivitet

78Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 
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Fenomenologi

Edmund Husserl (1859–1938)  

Alfred Schütz (1899–1959)

Peter L. Berger & Thomas Luckmann, 

The Social Construction of Reality, 1966

Socialkonstruktivism

79
Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 

Edmund Husserl (1859-1938)

Viktiga inte minst för den 

franska importen av 

fenomenologin var de 

cartesianska förläsningarna 

i Paris 1929

80Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/
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En franskspråkig version 

utkom redan 1931:

Edmond Husserl, 

Méditations cartésiennes. 
Introduction à la 
phénoménologie.
Vrin, Paris 1931.

Övers. Gabrielle Peiffer & 

Emmanuel Levinas
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Men en tyskspråkig utgåva 

dröjde till 1950:

Edmund Husserl, 

Cartesianische Meditationen 
und Pariser Vorträge,

Husserliana, Bd I., 1950.
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Hermeneutik, fyra förgrundsfigurer

Schleiermacher, Friedrich (1768-1834)

Ännu ingen skarp åtskillnad naturvetenskap/humanvetenskap.

Dilthey, Wilhelm (1833-1911)

Betonade egenarten hos Geisteswissenchaften (humanvetenskap,

motsv. nutida humaniora och mycket av samhällsvetenskapen).

Insisterade på åtskillnaden förklara/förstå (erklären/verstehen)

som svarar mot åtskillnaden naturvetenskap/Geisteswissenchaft

Gadamer, Hans-Georg (1900-2002)

Skrev Wahrheit und Methode, 1960, som väckte upp

hermeneutiken ur glömskan

Ricoeur, Paul (1913-2005)

83
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Gilje & Grimen, kap. 7.

Hermeneutik: Förståelse och mening

173 Hermeneutik. Gubbar: Friedrich Schleiermacher (1768-1834), 

Wilhelm Dilthey (1833-1911), Hans-Georg Gadamer (1900-2002), Paul 

Ricœur (1913-2005), Charles Taylor (1931-)

175 Samhällsforskaren förhåller sig till en värld som redan är tolkad av 

de sociala aktörerna själva

176 Två traditioner:

• Bortse inledningsvis från hur aktörerna beskriver sig själva

(den sortens tradition kallas  ”objektivism” på min karta)

176 Exempel: Émile Durkheim

• Utgå inledningsvis från hur aktörerna beskriver sig själva

(den sortens tradition kallas  ”subjektivism” på min karta)

177 Exempel: Max Weber
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Gilje & Grimen, kap. 7.

Hermeneutik: Förståelse och mening, forts.

178 Clifford Geertz åtskillnad:

• Begrepp nära erfarenheten [experience-near]

• Begrepp långt från erfarenheten [experience-distant]

179ff Hans-Georg Gadamers begrepp förförståelse

[eller för-domar, dvs. omdömen på förhand, Vorurteile].

Liknar Poppers ”förväntningshorisont”, Erwartungshorizont] (s. 88)

180 not 11 Sapir/Whorf-hypotesen: det som kan uttryckas i vårt språk 

avgör vad vi kan varsebli.

(Mest berömda exemplet: förr påstods att eskimåers många ord för snö 

gör det möjligt för dem att urskilja olika sorters snö)

184 Michael Polanyis begrepp tyst kunskap 

[eller underförstådd kunskap, tacit knowledge]
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Gilje & Grimen, kap. 7.

Hermeneutik: Förståelse och mening, forts.

187 Den hermeneutiska cirkeln

192 Quentin Skinners åtskillnad:

• vad en gammal text betyder för oss idag

[Skinner: presentism]

• textens historiska mening, dess betydelse för författaren 

och i dennes samtid

[Skinner: contextualism]

Kriterier för korrekt förståelse:

• 193 Gadamers holistiska kriterium

• 195 aktörskriteriet 
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Gilje & Grimen, kap. 7.

Hermeneutik: Förståelse och mening, forts.

202 Wilhelm Diltheys åtskillnad:

• förklara (erklären)

• förstå (verstehen).

Enl. Dilthey sysslar naturvetenskaper med förklaringar och 

humanvetenskaper (Geisteswissenschaften) med förståelse.

202ff Orsaksförklaringar och ändamålsförklaringar, och deras 

användning inom naturvetenskap och samhällsvetenskap.

205f Max Webers teori om samband mellan den protestantiska etiken 

och kapitalismens framväxt.

207f Gilje & Grimens åtskillnad mellan sanning och rationalitet.
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Gilje & Grimen, kap. 8

Metodologisk individualism

och kollektivism

88Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/



Donald Broady, SEC, Uppsala universitet            www.skeptron.uu.se/broady/sec/             Utskrift 2013-12-01 44

Gilje & Grimen, kap. 8.

Metodologisk individualism och kollektivism

I detta kapitel används ett par termer som definierats 

tidigare (s. 129), nämligen explanans = det som förklarar och 

explanandum = det som ska förklaras

211ffd Vad Max Weber menade med byråkrati

[[[213ff Gilje & Grimens åtskillnad mellan individbegrepp 

och strukturbegrepp]]]

212-213, 225-230 Metodologisk kollektivism, t.ex. Durkheim

213-225 Metodologisk individualism, t.ex. Weber. 
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Gilje & Grimen, kap. 8.

Metodologisk individualism och kollektivism, forts.

218 Kontrakt

[eller i nyare samhällsvetenskap: ”förhandlingar”]

221 Adam Smith om ”den osynliga handen” i 

samhällsekonomin.

223 not 8 Ontolologi handlar om det som är

223 not 10 Epistemologi  (överlappar begrepp som 

kunskapsteori, vetenskapsteori, undersöknings-metodlära) 

handlar om hur vi utforskar det som är, skaffar oss kunskap 

om det som är

230 Ludwig Wittgenstein om skillnaden mellan naturlagar 

och det social livets regler
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Exempel på skillnaden mellan metodologisk 

individualism och metodologisk kollektivism 

Individers 

tänkesätt och 

handlingssätt
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Byråkratisk 

organisation

Jfr. Gilje & Grimens resonemang nederst sid. 214:

Exempel på skillnaden mellan metodologisk 

individualism och metodologisk kollektivism 

Individers 

tänkesätt och 

handlingssätt
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Byråkratisk 

organisation

Metodologisk individualism:
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Exempel på skillnaden mellan metodologisk 

individualism och metodologisk kollektivism 

Individers 

tänkesätt och 

handlingssätt
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Byråkratisk 

organisation

Metodologisk kollektivism:

Exempel på skillnaden mellan metodologisk 

individualism och metodologisk kollektivism 

Individers 

tänkesätt och 

handlingssätt
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Byråkratisk 

organisation

Elias, Bourdieu, Giddens m.fl.:
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Gilje & Grimen, kap. 9

Rationalitet

95Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

Gilje & Grimen, kap. 9. Rationalitet

233 Antagandet att människor är rationella aktörer

233, 244-251 Teorin om rationella val = Rational Choice 

Theory = Rational Action Theory = RAT

235 not 1 Deltagande observation

235 not 2 Barmhärtighetsprincipen  = principle of charity = 

principle of the benefit of the doubt, dvs att utgå från (fram 

till dess att annat visats) att människor tänker och handlar 

rationellt.
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Gilje & Grimen, kap. 9. Rationalitet, forts.

243 Paul Ricœur om den ”misstankens hermeneutik” som 

utövats av Marx, Nietzsche och Freud [och som oftast 

kolliderar med barmhärtighetsprincipen].

251 Max Webers indelning av handlingar enligt 

rationalitetstyp, bl.a.:

• Ändamålsrationella handlingar

• Värderationella handlingar

254 Relativism i fråga om normer för vad som är sant och 

falskt, eller moraliskt rätt och moraliskt fel.

255 etnocentrism
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Gilje & Grimen, kap. 10

Värdefrihet och vetenskapens etos
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Gilje & Grimen, kap. 10.

Värdefrihet och vetenskapens etos

259 Med ”vetenskapens etos” avser Gilje & Grimen hur 

vetenskapen styrs av normer

260-266 Max Weber om ”avmystifieringen av världen” [eller  

”avförtrollningen”, Entzauberung]

264-266 Max Weber om rationaliseringen av livet

266-272 Max Weber om att vetenskapen måste vara värdefri. 

Den ska handla om hurdan världen är, inte utgå från eller 

föreskriva hurdan den borde vara [”Varat”, das Sein,  kan 

aldrig härledas ur ”börat”, das Sollen.]

272-277  Vilket inte hindrar att vetenskapen enl. Weber 

ofrånkomligen är relaterad till värden och värderingar
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Gilje & Grimen, kap. 10.

Värdefrihet och vetenskapens etos, forts.

279-291 Enl. Robert K. Merton [1942] ingår följande fyra 

principer i vetenskapens etos:

• universalism [universalism]

• kommunism [communism]

• osjälviskhet [disinterestedness)]

• organiserad skepticism [organized skepticism]

[Senare tillfogades en femte princip, ”originality”.

Om allesammans används akronymen CUDOS ]

287 Matteus-effekten (Matt. 25:29)

293f Stanley Milgrams kända experiment på 1960-talet
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Gilje & Grimen, kap. 11

Vetenskap, personlighet och samhälle

101Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/

Gilje & Grimen, kap. 11.

Vetenskap, personlighet och samhälle

Detta kapitel är resonerande, inga fakta att plugga in.

304ff Kunskapssociologi,

– vari ingår vetenskapssociologi

314f Vetenskapssamhälle, enl. Kuhn

102Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/ 



Donald Broady, SEC, Uppsala universitet            www.skeptron.uu.se/broady/sec/             Utskrift 2013-12-01 51

SLUT
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