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“Situeret viden” (1988) er – ved siden af “A Cyborg Manifesto” (1984) – Donna Haraways bedst kendte og
mest udbredte værk. Artiklen har haft stor betydning for diskussionen af, hvad vidensproduktion, videnskab

og objektivitet er, og ikke mindst kan være.
– Fra Lis Højgaards forord til den danske oversættelse

Gennem en kritik af objektivitetsbegrebet – videnskabens gudetrick, hvor alt ses intetstedsfra, uden krop og
kontekst – vil Haraway generobre synet som sanse- og erkendelsessystem, nu genindlejret i specifikke

praksisser, situeret. Haraway vil vise os, at der ikke eksisterer noget uskyldigt perspektiv, at hvad vi ved, er
bestemt af kontekst og situation. I stedet opfordres vi til at lære at tage ansvar for vores viden ved at forholde

os åbent (ikke-beherskende og i accept af det modsætningsfyldte og paradoksale) over for, hvordan den
produceres.

Situeret viden er en del af bogserien AFTRYK, der samler korte og vedkommende filosofiske tekster med
væsentlig virkningshistorie. Lis Højgaard har skrevet introduktionen til teksten, der gør den relevant for

studerende såvel som læsere med interesse for videnskab, objektivitet og feminisme.
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