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Vetenskapsteori och
forskningsmetodik

Språkteknologisk forskning och
utveckling (HT 2007)

Vad är vetenskap/forskning?

• Mårtensson och Nilstuns definition:
– Systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap

och nya idéer (med eller utan någon specifik
tillämpning i åtanke)

• Traditionell distinktion (OECD 1970):
– Grundforskning (utan tillämpning i åtanke)
– Tillämpad forskning (med tillämpning i åtanke)
– Utvecklingsarbete:

• Systematiskt utnyttjande av ny kunskap och nya idéer för att
åstadkomma nya produkter, nya processer, nya system eller
väsentliga förbättringar av redan existerande sådana

Vetenskapsteori

• Vetenskapligt studium av vetenskap och forskning
• Exempel på frågeställningar:

– Hur är en vetenskaplig teori uppbyggd?
– Vad innebär en vetenskaplig förklaring?
– Vad är en vetenskaplig metod?
– Hur hänger vetenskap och samhällsutveckling ihop?
– Hur fungerar det forskningsvärlden socialt?

• Två perspektiv:
– Normativt: Hur bör vetenskapen vara?
– Deskriptivt: Här är vetenskapen faktiskt?

Inre

Yttre

Kunskapsteori

• Två kunskapsteoretiska ståndpunkter:
– Rationalism: Den främsta källan till kunskap är

(det mänskliga) förnuftet (logiskt tänkande).
– Empirism: Den främsta källan till kunskap är

erfarenhet (observationer, sinnesdata).
• Två metoder för slutledning:

– Deduktion (logisk konsekvens)
– Induktion (generalisering)

Symbios

• Induktion:
– Slutsats från specifika observationer till generella lagar

• Deduktion:
– Slutsats från generella lagar till specifika

förutsägelser/förklaringar

• Exempel:
– Solen gick upp i dag, i går, i förrgår, …
– Induktion: Solen går upp varje dag.
– Deduktion: Solen går upp i morgon.

Induktionsproblemet

• Problem:
– Induktion är ej en logiskt giltig slutledning (slutsatsen

kan vara falsk trots att alla premisser är sanna).
– Induktionsprincipen antar att en generalisering utifrån

alla observerade fall är giltig för alla fall.
– Induktionsprincipen kan inte själv bevisas.

• Hume:
– Från empirism till skepticism

• Kant:
– Rädda naturvetenskapen med ”rationell empirism”
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Den vetenskapliga metoden

• Metodfrågor:
– Finns det en universell metod som garanterar

att forskning resulterar i kunskap?
– Hur berättigas kunskap (teorier) i förhållande

till sinnesdata (jfr induktionsproblemet)?
• Relaterade frågor:

– Vilken form har vetenskapliga teorier?
– Hur kan vetenskapliga teorier användas för att

förklara och förutsäga observerbara fenomen?

Positivism

• Vetenskapen
– bygger helt på rådata i form av observationer,
– producerar kunskap om lagmässiga samband,
– förutsätter objektivitet och värderingsfrihet,
– är motsatsen till icke verifierbar spekulation

(metafysik),
– föredrar kvantitativa metoder (mätdata),
– har sitt värde i tekniska och sociala tillämpningar.

Logisk empirism

• Vetenskapen
– studerar den observerbara verkligheten,
– måste kunna verifieras (ej verifierbart = meningslöst).

• Vetenskapliga teorier:
– Universella lagar i ett teoretiskt språk
– Teorineutralt observationsspråk
– Korrespondensregler (kopplar lagar till förutsägelser)

• Verifikation:
– Teorier bekräftas induktivt genom att förutsägelser slår in.
– Av två konkurrerande teorier väljer man den sannolikaste.

Poppers kritik

• Från objektivitet till intersubjektivitet:
– Förkastar idén om ett teorineutralt observationsspråk
– Kräver i stället intersubjektiv testbarhet (replikerbarhet)

• Från induktiv verifikation till deduktiv falsifikation:
– Vetenskaplig kunskap är fundamentalt osäker men stärks

genom upprepad testning.
– Av två konkurrerande teorier väljer man den minst

sannolika (den mest generella, den enklaste) eftersom den
lättast kan falsifieras.

Falsifikation

• Vetenskapliga teorier innehåller universella
påståenden:
– Alla korpar är svarta.

• Verifiering kräver ett oändligt antal
observationer:
– Korp 1 är svart. Korp 2 är svart. …

• Falsifiering kräver bara ett motexempel:
– Korp 37 är vit.

Hypotetisk-deduktiv metod

• Givet en hypotes H med konsekvens K:
– Om K inte stämmer med gjorda observationer,

så förkastas H (falsifikation).
– Om K stämmer med gjorda observationer, så

accepteras H provisoriskt (korroboration).
• Problem:

– H testas alltid tillsammans med bakgrundsteori.
– Varje ändlig mängd observationer är förenlig

med ett oändligt antal hypoteser.



3

Lagar och förklaringar

• Vetenskaplig förklaring:
– En enstaka händelse (explanandum) kan

förklaras/förutsägas med hänvisning till
• en eller flera universella lagar,
• ett eller flera initialvillkor,

som tillsammans har explanandum som konsekvens.
• Exempel

– Kristallglaset gick sönder (explanandum) därför att
• alla föremål man tappar faller till marken (Lag 1),
• alla kristallglas som faller till marken går sönder (Lag 2),
• A tappade kristallglaset (Initialvillkor).

Kritik

• Hermeneutik:
– Naturvetenskap söker (kausala) förklaringar.
– Human- och kulturvetenskap söker tolkning

och förståelse av mänskliga aktiviteter.
• Deskriptiv vetenskapsteori:

– Tyst kunskap (Polanyi)
– Paradigm och revolutioner (Kuhn)

Paradigm

• Utvecklad vetenskap styrs av paradigm, som
– är normskapande exempel på forskning,
– bestämmer en fas av normalvetenskap, där paradigmets

idéer utvecklas och förfinas,
– definierar sina egna kvalitetskriterier.

• Vetenskaplig utveckling:
– Normalvetenskaplig forskning är ”knep och knåp”.
– Falsifiering i Poppers mening finns inte.
– Ackumulering av anomalier utlöser kris och revolution.
– Paradigmet överges endast om det finns ett nytt

paradigm som löser det gamla paradigmets svårigheter.

Slutsats

• Den logiska positivismen och dess efterföljare
– har kritiserats för att ensidigt betona naturvetenskap

(t.ex. av hermeneutiken),
– har ifrågasatts deskriptivt även för naturvetenskap

(t.ex. av paradigmforskare),
– har alltjämt ett stort normativt inflytande bland

praktiserande forskare (ej vetenskapsteoretiker).
• Arvet efter Popper:

– Falsifierbarhet (hypotetisk-deduktiv metod)
– Replikerbarhet (intersubjektiv testbarhet)
– Enkelhet (val mellan konkurrerande teorier)

Att diskutera

• Vilka krav kan/bör man ställa på
vetenskapliga teorier?
– Observationsbaserade?
– Falsifierbara?
– Uttryckta som generella lagar?
– Nyttiga tillämpningar?


