
Viden om viden og refleksivitet
Hent bøger PDF

Pierre Bourdieu

Viden om viden og refleksivitet Pierre Bourdieu Hent PDF Forlaget skriver: Viden om viden og refleksivitet er
en let bearbejdet gengivelse af Pierre Bourdieus afskedsforelæsninger på Collège de France 2000-2001. På
baggrund af en historisk og sociologisk analyse af videnskaben og videnskabsbegrebet forsvarer han den

videnskabelige frihed og den frie forskning, der i stigende grad bliver klemt mellem økonomiske og politiske
kræfter. Bourdieu analyserer forskellige aspekter af begrebet objektivitet inden for human- og

samfundsvidenskaberne og advarer mod, at økonomiske interesser får stadig større indflydelse, og at grænsen
mellem universiteternes grundforskning og den anvendte forskning udviskes.

Bogen slutter med et spændende kapitel, ´Udkast til en selvanalyse´, hvor forskeren for første gang kommer
systematisk ind på personen Bourdieu. En væsentlig pointe er, at forskningen ikke kun er styret af

objektivitet og rationalitet, men er underlagt en række sociale og samfundsmæssige betingelser, der definerer
og virker styrende for den videnskabelige praksis.
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