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Denna bok består väsentligen av tre delar. Den första delen, kapitel 1-7 innehåller en 

beskrivning av den logiska positivismen, Poppers falsifikationism, Lakatos’ metodologi för 

vetenskapliga forskningsprogram, Kuhns teori om vetenskapliga revolutioner och slutligen 

Feyerabends uppfattning. I den andra delen, kapitel 8-10 samt 12 framlägger Dilworth sin 

egen syn på vetenskaplig utveckling, vilket han benämner ’The Perspectivist Conception of 

Science’. Kapitel 11 innehåller en kritisk diskussion av Sneeds och Stegmüllers 

mängdteoretiska framställningar av vetenskapliga teorier, lite märkligt placerat mitt i 

framställningen av hans egen uppfattning.  Den sista delen består av åtta appendix där han 

fördjupar och diskuterar olika saker såsom teoretiska termer, lagar och teorier, tillämpningar 

av hans perspektivteori och svar på kritik som riktats mot bokens tidigare utgåvor.  

De fem första kapitlen ägnas kritik av den logiska positivismen och av Poppers 

falsifikationism. Både positivisterna och Popper beskrivs såsom utgående från en deduktiv 

modell för vetenskap, dvs fokus ligger på de logiska relationerna mellan teorier, lagar 

observationer mm. Det är välkänt att både positivismen och falsifikationismen har allvarliga 

problem med att uppnå sina syften och Dilworth ger en i allt väsentligt riktig beskrivning av 

vari problemen består, t.ex. att Popper implicit ändå använde induktion i sin metodologi. 

Möjligen kunde man önska att han tydligt påpekat att just för Popper är detta katastrofalt 

eftersom denne så kompromisslöst förkastade induktiva slutledningar i vetenskapen.  

Behandlingen av Lakatos, i kapitel 6, är mycket kortfattad och hans teori beskrivs 

väsentligen som en utveckling av Poppers falsifikationism. Detta är en vanlig uppfattning som 

jag inte delar, se nedan. 

 Dilworth refererar den viktigaste kritiken emot Lakatos. Lakatos menade som bekant att 

man endast i efterhand kan säga att ett byte av forskningsprogram var ett framsteg (Dilworth 

skriver ’teoribyte’, vilket är missvisande eftersom Lakatos menade att ett forskningsprogram 

bestående av en succession av teorier sammanhållna av en gemensam kärna är den relevanta 

enheten för utvärdering), varvid Feyerabend påpekade att det inte är något effektivt kriterium 

med vars hjälp en aktiv forskare kan avgöra vilken forskningsprogram som är att föredra; som 

metodologi är Lakatos teori misslyckad. Detta är ju uppenbart och Dilworth nöjer sig med 

detta, men det förefaller mig lite orättvist mot Lakatos. Har vi, inklusive Feyerabend, 

möjligen missuppfattat Lakatos syfte? Hacking har föreslagit detta (i Representing and 

Intervening) och hävdat att det finns skäl att säga att för Lakatos var målet inte att ge 



rationella beslutsregler för vetenskapsmän utan att beskriva en metodologi för rationell 

rekonstruktion av vetenskaplig utveckling, i efterhand. Givet detta syfte är invändningen 

poänglös. Enligt denna tolkning skulle Lakatos och Feyerabend i grunden vara ense om att det 

inte på förhand går att ställa upp universella och rationella kriterier för teorival. 

 Vanligen sägs att Kuhns (och Feyerabends) centrala argument för att successiva 

paradigm är inkommensurabla är meningvarians hos de centrala termerna. Dilworth nämner 

detta men anser att ett paradigmskifte är mer fundamentalt än så; han tar fasta på Kuhn’s 

hänvisningar till gestaltskiften.  

Detta leder Dilworth över till en presentation av hans egen uppfattning, som han grundar 

på vad han kallar en gestaltmodell för teorier. Han illustrerar modellen med hjälp av den 

välkända ankharefiguren; på samma sätt som vi kan uppfatta denna figur som antingen en 

anka eller en hare, så kan två successiva teorier uppfattas som beskrivningar av två olika 

aspekter av verkligheten. Att tillämpa ett begrepp på ett fenomen är att se en aspekt av 

fenomenet. Detta leder honom fram till vad han kallar en perspektivmodell för vetenskapen. 

Olika perspektiv är inkommensurabla i den meningen att de använder sig av oförenliga 

begreppssystem. Icke desto mindre menar Dilworth att val mellan perspektiv är en rationell 

verksamhet och vetenskapsmännen använder de vanliga kriterierna såsom enkelhet, omfång, 

exakthet och prediktionsförmåga. Detta låter mycket likt Kuhn och invändningen från 

rationalisterna blir densamma som mot Kuhn: tillämpningen av dessa normer för teorival är 

ingen enkel räkneoperation som alla kan bli överens om, anhängare av olika teorier kommer 

att vikta faktorerna olika, utan att någon kan beslå dem med irrationalitet och därför har 

varken Kuhn eller Dilworth någon modell för rationella val mellan teorier; i ett val mellan två 

alternativ kan båda valen vanligen försvaras. (Var och en som läst utlåtanden från oeniga 

sakkunniga känner igen sig.) Nu kanske detta inte stör Kuhn så mycket, han var i första hand 

historiker och mindre intresserad av normativ vetenskapsteori.  Dilworth hävdar att inte heller 

han själv har ambitionen att föreskriva några metodologiska regler, men i nästa mening 

skriver han: ’Rather it is intended to afford a realistic conception of central philosophically 

interesting aspects of science – a conception in which the move from one scientific theory to 

its successor is seen as being based on both rational and empirical considerations.” (p. 67). 

Dilworth menar alltså att vetenskaplig utveckling faktiskt styrs av rationella överväganden, 

men han vill inte säga att vetenskapsmän bör vara rationella. Men det är något konstigt med 

denna hållning; varför detta intresse för vetenskapens rationalitet, och allmänt för att ge en 

internalistisk teori om vetenskaplig utveckling, om man inte vill säga hur en vetenskapsman 

bör välja? Om syftet enbart är att förstå vetenskaplig utveckling kunde man väl överväga en 



rent externalistisk analys och betrakta vetenskap som vilken annan mänsklig verksamhet som 

helst, konst, religion, organiserad brottslighet eller politisk kamp? Så fort man vill hävda att 

vetenskapen är något annat och mer än andra kollektiva sociala fenomen, så måste man säga 

något om demarkationsfrågan och därmed måste man ta ställning till vad som skall räknas 

som vetenskap, dvs ta ställning till rationalitetsanspråken.  

I kapitel 10 tillämpar han sin perspektivmodell på den kinetiska gasteorin. Han inför där 

en distinktion som han anser central, den mellan teorier och lagar. Lagar beskrivs såsom 

ekvationer som relaterar kvantiteter till varandra, (vilket han kontrasterar detta mot den 

vanliga synen att lagar är universella villkorssatser) medan teorier är tillämpade modeller. Det 

låter sig naturligtvis sägas, men läsaren blir inte så mycket klokare av det. Ty vad är en 

modell? Och de ekvationer som kallas lagar kan utan större ansträngningar tolkas så att de 

utgör en del av ett påstående, nämligen konsekventen i en  villkorssats, som har den form som 

vanligen tillskrivs lagar, dvs universella villkorssatser. Vad som krävs är ett sammanhängande 

begreppssystem i vilket teorier och lagar finner sina platser så att man kan se hur dessa 

relaterar till varandra. Problemet med att ett sådant begreppssystem inte presenterats visar sig 

omedelbart när Dilworth hävdar att man deduktivt kan härleda lagar från modeller eller 

teorier (sic!). Hur går detta till om det inte finns några explicit givna relationer mellan dessa 

entiteter? En deduktiv härledning är en relation mellan fullständiga påståenden (satser, 

propositioner), alltså måste såväl modellen som den härleda lagen även kunna ges på sådan 

form, oavsett hur den i övrigt beskrivs.  

Dilworth kontrasterar sin perspektivmodell mot det han kallar den deduktiva modellen 

som han anser är den gemensamma grunden för både logiska positivister, Popper och 

Lakatos. Skillnaden sägs bestå i att i den deduktiva modellen är teorier (konjunktioner av) 

satser som har sanningsvärden, medan i hans perspektivmodell är teorier empiriska begrepp 

eller predikat som är avsedda att appliceras på vissa fenomen. ”Thus theories are here 

conceived of as being intended to apply to certain states of affairs and to be such that they 

may be judged to be more or less successful in their application.” (p. 66-67) 

Såvitt jag kan tolka detta så har Dilworth inte gjort någon verklig distinktion mellan den 

deduktiva modellen och perspektivmodellen. Att applicera ett begrepp på ett fenomen 

resulterar i omdömet att fenomenet faller under, eller inte faller under, begreppet. När vi 

uttrycker detta i något språk så får omdömet formen av en hävdandesats, begreppet 

representeras av predikatet i satsen och fenomenet refereras till av en individuell term. 

Omdömet att fenomenet faller under begreppet uttrycks språkligt som hävdandet av den 

motsvarande satsen, dvs hävdandet att satsen är sann. Att en teori framgångsrikt har 



applicerats på ett antal fenomen är ju samma sak som att teorin är sann om dessa fenomen. 

Det följer förstås inte att den är sann om andra fenomen, men vem har hävdat det?  

Dilworth har knappats lyckats tydliggöra skillnaden mellan en deduktiv modell och hans 

perspektivmodell för vetenskapliga teorier. Inte heller har han bättre än Kuhn eller Lakatos, 

lyckats säga vad vetenskapliga framsteg är eftersom man kan rikta likartade invändningar 

emot hans perspektivmodell som mot Kuhns respektive Lakatos uppfattning.  

Det är inte förvånande att den stora majoriteten vetenskapsfilosofer diskuterat 

vetenskapen inom vad som Dilworth kallar den deduktiva modellen, För en av 

vetenskapsfilosofins huvudfrågor är vad som skall räknas som ett gott vetenskapligt 

argument. Analysen av argument kan göras i termer av omdömen, propositioner eller satser. 

Oavsett valet så är det ändå satser vi direkt har tillgång till, nämligen vad vetenskapsmännen 

skrivit. Vetenskapsmän hävdar saker och ger argument för satser de anser sanna. Analysen av 

dessa satser kan inte gärna göras på något annat sätt än som en analys av relationerna mellan 

dem, och då är vi i vad Dilworth kallar ’den deduktiva modellen’. Även den enklaste 

observation måste uttryckas som ett observationspåstående för att komma in i diskursen och 

för att bli föremål för vetenskapsteoretisk diskussion. 

 

 


