
Sosiologisk Årbok 2002.1 

 iii 

Innledning  

Sannheten har dybde. Dette kan kanskje virke trivielt, men det har 

store konsekvenser for samfunnsvitenskapelig praksis, ja 

vitenskapelig aktivitet overhodet. Sannhet kan ikke blott og bart 

presenteres eller representeres. Få vil vel påstå at vitenskapelig 

arbeider fungerer som et slags trekkpapir eller blåkopi av objektene 

som studeres. Hva som er tilfelle eller ikke er noe en må streve med å 

kartlegge, fremstille og forstå. Om klassesamfunnet fortsatt eksisterer 

er for eksempel ikke bare et spørsmål om det er tilfelle eller ikke, men 

også om det er en fruktbar tilnærming til å forstå og forklare det 

samfunnet vi lever i.  

At sannheten har dybde er derfor en innfallsvinkel til å reflektere over 

fruktbarheten av sosiologien som fag. Tilbyr f.eks. sosiologien et 

spesifikt og sammenhengende kompleks av teorier og metoder for å 

kartlegge, framstille og fortolke den sosiale virkeligheten? Antakelig 

ikke. Sosiologien er nok et kompleks, men ikke sammenhengende. 

Sosiologien har hatt, og bør kanskje fortsette å ha, en kamp med seg 

selv like mye som en kamp med den sosiale virkeligheten faget søker 

å nærme seg. Svaret på spørsmålet vil derfor antakelig være av 

normativ karakter, hva sosiologien burde tilby. Dag Østerbergs 

metasosiologiske betraktninger var et slikt forsøk på å avgrense 

sosiologien som en lære – en lære om den sosiomaterielle realitet, en 

lære om sosial integrasjon og desintegrasjon.  
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Dagens virkelighet for sosiologien kan vel beskrives som et kompleks 

av mer eller mindre sovende konflikter. Noe konfliktnivå merkes 

knapt, bare noen påstander her og litt kritikk der. Få våger å utfordre 

hverandre og å gjøre dette til et poeng for faglig utvikling og -

identitetsdannelse. Sosiologien som fag står derfor overfor et kanskje 

uventet problem – kjedsomhet! Kanskje også bekvemmelighet. Slik 

har det ikke alltid vært i den norske sosiologien.  

I dette nummeret har vi valgt å "ta frem igjen" og kanskje videreføre 

noen av diskusjonene som dukket opp i og rundt faget gjennom 

positivismedebatten på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-

tallet. Dette gjør vi utfra den mistanke at faget kanskje ikke har 

utviklet seg så mye videre siden den gang, snarere heller falt tilbake i 

en slags stillingskrig der mange såkalt "har tatt inn over seg" kritikk, 

eller nøyd seg med å "oppsummere" kritikk, uten at posisjonene er 

blitt nevneverdig fornyet. Kanskje står det ikke så dårlig til, men det 

er verdt å prøve påstanden. 

Vi velger å begynne med en fortsettelse av positivismedebatten i 

norsk sosiologi – i form av en kritikk mot antipositivismens 

vitenskapsteoretiske posisjon. I artikkelen Positivismekritikkens 
positivisme tar Roar Hagen utgangspunkt i at positivismekritikken 

fortsatt dominerer som utgangspunkt for samfunnsvitenskapelig 

selvrefleksjon, og at dette ikke bare er av det gode for faglig 

utvikling. Hagen tar godt i, og påstår at positivismekritikken, i likhet 

med positivismen, også har som ambisjon å speile eller representere 

virkeligheten, forskjellen er hovedsakelig at emnet er den sosiale 

virkeligheten gjennom andres intensjoner, meninger og forståelser. 

Hagen mener derfor at positivismekritikken forstår sosiologi som 

ontologi, og slik hemmer den samfunnsvitenskapelige refleksjon over 

teorier og metoder. Alternativet til en slik posisjon, er i følge Hagen 

en Luhmannsk systemtenkning som understreker vitenskapssystemets 

konstruktivistiske forhold til den sosiale virkeligheten. 
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Lars Bugges kritikk av Dag Østerbergs bok Den sosiale realitet tar 

utgangspunkt i den samme begrensning ved antipositivistiske 

posisjoner. Bugge mener at Østerberg i Den sosiale realitet utvikler 

en subjektivistisk ontologi som begrenser sosiologiens blikk for andre 

sider ved den sosiale virkeligheten enn menneskers meninger og 

intensjoner. Ved å ta utgangspunkt i forhold som er erkjent av sosiale 

aktører, utvikles det ikke noe alternativ til å kausalforklare sosiale 

fenomener eller å fortolke dem slik de oppleves av aktørene selv, i 

følge Bugge. Nå har Østerberg skrevet og tenkt mye siden han skrev 

Den sosiale realitet (1960). Blant annet har han i langt sterkere grad 

vektlagt begrepet om den sosiomaterielle realitet, sterkt inspirert av 

Sartres filosofi. Det kan altså synes som om kritikken ikke lenger er 

like relevant for Østerbergs senere arbeider. Bugge har da også tatt 

med en del om Østerbergs senere arbeider i sin kritikk. Men dette 

inviteres Østerberg til å kommentere og utdype nærmere selv. 

Karin Widerberg hevder i boka Historien om et kvalitativt forsknings-
prosjekt at det fortsatt er det positivistiske perspektivet på forsknings-

relasjonene (utvendig forhold mellom forskningssubjekt og studie-

objekt) som råder grunnen i samfunnsvitenskapen, og at kritikken av 

denne ikke har fått gjennomslag når det kommer til forsknings-

praksisen. Widerberg hevder at det er behov for å praktisere et 

alternativ for å kunne vite hva en skal bryte med av positivistisk 

forskningspraksis. Boka er omtalt av Kasin i Historien om et anti-
positivistisk alternativ.  

En sosiolog som nærmest har gjort det til et varemerke å utvikle 

samfunnsanalyser og vitenskapsanalyser (faglig selvrefleksjon) 

parallelt, er Pierre Bourdieu. Han døde i januar i år og etterlot seg et 

arbeid i moderne samfunnsvitenskap som vel mangler sidestykke. Det 

spesielle med Bourdieu var at han konsekvent gjorde seg utilgjengelig 

overfor presset om å komme med "oppskriften" for sin 

forskningspraksis. Han så hele tiden på sine egne begreper og 

metoder som "midlertidige" arbeidsredskaper, utviklet og brukt i 

samspill med de feltene hvor han gjennomførte analyser. På sett og 
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vis pekte han derfor "forbi" sitt eget teori- og begrepsapparat og 

henimot feltene for sosiologisk analyse. Kanskje har Bourdieu ført 

positivismestriden videre ved å utvikle et alternativ mellom 

objektivistiske og subjektivistiske posisjoner i samfunnsvitenskapen, 

da "selvobjektivering" av ham ble sett på som en dyd av 

nødvendighet. Loïc Wacquant, Susanna Solli og Le Beuront 

presenterer og gir en oversikt over Bourdieu og hans arbeider i dette 

nummeret. 

I etterkant av positivismestriden i norsk sosiologi har det utviklet seg 

en slags front mellom teoretisk og empirisk forskning. Dette skillet 

kan vise seg kunstig dersom en går nærmere inn på hva frontene 

eventuelt skulle representere – en antipositivistisk teoretisk 

spekulasjon mot positivistisk kartlegging av fakta? Caroline 

Gijselinckx argumenterer for at dette er et mindre klart skille enn en 

skulle tro i artikkelen Critical Realism, or the search for a post-
empiricist epistemology for sociological research. Inspirert av blant 

andre Roy Bhaskar argumenterer hun grundig for den kritiske 

realismens vektlegging av empiriens teoriavhengighet og motsatt – 

teorienes avhengighet av sanseobservasjoner. 

Fruktbarheten av sosiologien som fag kan naturligvis ikke bare måles 

på innbyrdes konsistens i det teoretiske og metodiske apparatet samt 

graden av faglig selvrefleksjon. Dersom en skal fortsette en 

positivismedebatt i norsk sosiologi, vil det naturligvis være relevant å 

spørre etter konkrete studier, og om disse bidrar i en større 

offentlighet i forhold til å sette fokus på vesentlige sider ved 

samfunnet.  

I dette nummeret har vi samlet fire konkrete studier. Pløger om be-

hovet for en teorikritisk debatt om by- og boligplanlegging her i 

landet i artikkelen By- og boligplanleggingen må transformeres – 
urbanisme vs. urbanitet. Rånes er i artikkelen Et nærmiljø – i skyggen 
av de politiske majoriteter kritisk til den sosialdemokratiske tanke om 

utjevning, likhet og fellesskap når denne uttrykkes gjennom en 
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funksjonalistisk arkitektur i et nærmiljø. Learning at the point of 
production: new challenges in the social division of knowledge av Liv 

Mjelde og Richard Daly tar for seg spørsmålet om praktisk kontra 

teoretisk læring, om og hvordan dette kommer til uttrykk innenfor 

yrkesutdanning og arbeidsliv. Mjeldes og Dalys poeng er at læring 

primært er en sosial aktivitet, og at sosial relasjoner ofte blir 

underkommunisert. 

Seippels artikkel Miljøpolitikkens legitimitet: politikk, vitenskap og 
offentlighet er en teoretisk drøfting om forholdet mellom omfattende 

og ofte litt diffuse miljøproblemer og behovet for å etablere en 

politisk og sosial legitimitet i forhold til nødvendige handlinger for å 

motvirke disse. 

Sosiologisk årbok gir med dette nummeret ut sin 15. årgang. I den 

forbindelse har en av initiativtakerne, Per Otnes, skrevet en oppsum-

merende artikkel, kalt Kritikkens fenomenologi. Her tar han for seg 

spørsmålet om kritikkens kår innenfor norsk sosiologi. Kritikk 

begynner gjerne med at man ”oppelver at noe er galt”, at ”ikke alt er 

som det burde være”. Kritikk av samfunn(sforhold) reiser spørsmålet 

om alternativene for kritikken, om hvor en befinner seg i eget 

karriere- og livsløp, og i hvilken grad en tar fatt i sosiologiens 

plassering i det vitenskapelige, sosiale og politiske landskapet. Er 

fravær av kritikk uttrykk for at en rett og slett ikke har følelsen av ”at 

noe er galt”, eller konformitet og tilpasningsevne til status quo, eller 

først og fremst uttrykk for engstelse – for bråk, for mangel på egen 

autoritet, for egen karriere? Otnes tar dette opp til historisk og aktuell 

debatt i sin artikkel. 
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