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6.	 	Kritisk teori

	 asger	sørensen

Kritisk teori er som videnskabsteori kendetegnet ved at tildele statskundskab, so-

ciologi og mere generelt samfundsvidenskab en ganske særlig rolle som viden-

skab. Mens positivismen og den kritiske rationalisme (kap. 2 og 3) ikke vil aner-

kende en grundlæggende forskel mellem naturvidenskab og samfundsvidenskab, 

understreger kritisk teori, at samfundsvidenskab må forpligte sig videnskabeligt 

på sandheden i en langt mere omfattende forstand, end man almindeligvis tæn-

ker det. Kritisk teori skal ikke blot registrere den sociale virkelighed, som den er, 

men tillige bidrage til den historiske realisering af samfundet, som det bør være. 

Kritisk teori er teori, der står i bevidst opposition til eksisterende sociale uretfær-

digheder, og det gælder også, når den skal gøre sig gældende som videnskabsteori. 

 Kritisk teori kan siges at forstå „kritik“ på mindst to måder. For det første er 

der kritik i politisk forstand, hvor udgangspunktet er den tyske filosof Karl Marx 

(1818-83). Kritisk teori tænkes i forlængelse af Marx’ kritik af den politiske øko-

nomi, som påviser, hvordan realiseringen af de klassiske liberale ideer om politik 

og økonomi nødvendigvis fører til et uretfærdigt samfund. 

 Kritisk teori anerkender imidlertid også en mere oprindelig betydning af kritik, 

der bl.a. bruges af en anden tysk filosof, Immanuel Kant (1724-1804). Kritik stam-

mer fra det græske verbum krinein, der betyder noget i retning af på kyndig vis at 

skelne, udvælge, bedømme og afgøre (Ritter 1976: 1249), og en kritik af en sag in-

debærer derfor også en analyse og bedømmelse af den. I Kants hovedværk Kritik 

af den rene fornuft får vi en analyse af den menneskelige erkendelse med henblik 

på at afgøre, hvad grænserne er for viden og videnskab, og det er denne analyse, 

der er grundlaget for det, vi i dag forstår som erkendelses- og videnskabsteori. 

 Kritisk teori fastholder en forståelse af „kritik“ i begge de nævnte betydninger 

– dvs. en politisk og en erkendelsesteoretisk betydning – og det er denne dobbelt-
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hed, der giver kritisk teori dens særlige kritiske karakter. Kritisk teori giver en er-

kendelsesteoretisk kritik af det kapitalistiske samfunds uretfærdige produktions-

forhold og radikaliserer dermed Kants erkendelseskritik til samfunds- og ideolo-

gikritik. Videnskab kan kun realiseres i et sandt og fornuftigt samfund, og kritisk 

teori bidrager til den historiske realisering af et sådant samfund. 

 Kritisk teori er tæt knyttet til byen Frankfurt am Main i Tyskland, og man ta-

ler derfor også ofte om Frankfurterskolen. Det var i Frankfurt, at der i 1923 blev 

grundlagt et uafhængigt institut for socialforskning tilknyttet byens universitet, 

og her tiltrådte i 1931 filosoffen Max Horkheimer (1895-1973) som direktør. I sin 

tiltrædelsesforelæsning skitserede Horkheimer et program for tværvidenskabelig 

socialforskning (Horkheimer 1931), og fra 1932 påbegyndtes udgivelsen af Zeit-

schrift für Sozialforschung (tidsskrift for socialforskning), hvor instituttets medar-

bejdere offentliggjorde deres arbejder. Dette tidsskrift blev det primære sted for 

udviklingen af den filosofi, videnskabsteori og tværfaglige socialforskning, der si-

den blev kendt som kritisk teori. 

 Efter nazisternes magtovertagelse blev instituttet allerede i 1933 lukket af Ges-

tapo som kommunistisk og statsfjendtligt (Wiggershaus 1986: 148). Medarbej-

derne gik i landflygtighed, og de fleste endte i USA. Udgivelsen af tidsskriftet blev 

fortsat indtil 1941, de sidste år dog under navnet Studies in Philosophy and Social 

Sciences. Selve navnet „kritisk teori“ kan henføres til en i dag klassisk artikel af 

Horkheimer fra 1937 med titlen „Traditionel og kritisk teori“. Med til første gene-

ration af kritiske teoretikere hører også filosofferne Herbert Marcuse (1898-1979) 

og Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969), der ligesom Horkheimer og flere 

andre af de oprindelige medarbejdere var af jødisk afstamning.

 Efter anden verdenskrig vendte de fleste af medarbejderne efterhånden tilbage 

til Tyskland, og Horkheimer blev professor i socialfilosofi på universitet i Frank-

furt. I 1951 genoprettedes instituttet som en selvstændig enhed i tilknytning til 

universitetet, hvor Horkheimer ugen efter blev valgt til rektor (Wiggershaus 1986: 

501). I 1965 overtog Jürgen Haberms (1929-) Horkheimers professorat. Hermed 

blev han anerkendt som den mest fremtrædende repræsentant for den kritiske 

teoris anden generation, der også tæller bl.a. Albrecht Wellmer (1933-). Den mest 

fremtrædende i den tredje generation, Axel Honneth (1949-), har i dag overtaget 

både professoratet i socialfilosofi på Goethe-universitetet i Frankfurt og posten 

som direktør for instituttet. 

 Både Habermas og Wellmer fastholdt det ideologikritiske udgangspunkt for 

kritisk teori, hvorved betydningen af kritik forblev både videnskabsteoretisk og po-

litisk. I Honneths tid er dette fokus mindre markant, og kritisk teori har i stedet 
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fået en stadig mere socialfilosofisk og politisk-filosofisk profil; det antydes fx af 

bidragene til festskriftet til Honneths 60-års fødselsdag (Forst, Hartmann,  Jaeggi 

& Saar 2009). Med til historien hører dog, at kritisk teori med Habermas har ud-

viklet sig til et internationalt forskningsfællesskab (Rasmussen & Swindal 2004), 

der er velforankret på flere universiteter, har sine foretrukne tidsskrifter og holder 

regelmæssige seminarer over det meste af verden. Kritisk teori kan derfor stadig 

gøres gældende som videnskabsteori, men selve opfattelsen af kritik og kritisk te-

ori er blevet mindre entydig. I sine sene videnskabsteoretiske skrifter har Haber-

mas således nærmet sig en mere traditionel erkendelsesteoretisk diskussion (Ha-

bermas 1999), men der er stadig mange, der eksplicit fastholder det ovennævnte 

dobbelte kritikperspektiv. 

 I det følgende gennemgås først nogle væsentlige træk ved den klassiske kritiske 

teori, som den blev formuleret af Horkheimer, Adorno og Marcuse. Først selve 

ideen om kritisk teori (1), dernæst betydningen af filosofi for kritisk teori (2), og 

endelig forståelsen af dialektik, som ændrer sig i løbet af 1930’erne og 1940’erne 

(3). Derefter præsenteres gentænkningen af kritisk teori, der med udgangspunkt 

i Adorno og Habermas’ kritik af positivismen ender med Habermas’ forslag til et 

paradigmeskift for kritisk teori (4). Afslutningsvis blot nogle bemærkninger om 

forholdet mellem kritisk teori i henholdsvis den klassiske og Habermas’ udgave. 

6.1.	 klassisk kritisk teori

Når kritisk teori skal gøres gældende som videnskabsteori, indebærer det en kritik 

af den traditionelle erkendelsesteori. Ideen om en kritisk teori forudsætter i sa-

gens natur en idé om en teori, der ikke er kritisk, og den benævner Horkheimer 

traditionel teori. Afgørende for den kritiske teori – som står i modsætning til den 

traditionelle teori – er at forstå teori som en del af den samfundsmæssige udvik-

ling. Teori bør således bidrage til bevidstgørelse af samfundet om kapitalismens 

grundlæggende struktur, og i den forstand bør teori bidrage til den politiske kamp 

for retfærdighed. Horkheimer understreger, at teori er nødvendig, fordi man ikke 

umiddelbart kan erkende, hvad der er rigtigt og forkert. I det følgende ser vi nær-

mere på disse fire ting – erkendelsesteorien, den traditionelle teori, kampen for 

retfærdighed og teoriens nødvendighed.
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Videnskab og erkendelse

Videnskabsteorien går tilbage til den østrigske filosof Rudolf Carnap (1891-1970), 

der definerede videnskabsteori som den „logisk empiristiske erkendelsesteori“ 

(Carnap 1938: 42) (se også kap. 2 om den logiske positivisme). Udgangspunktet 

for erkendelsesteorien er den metodiske skepsis, hvis formulering stammer fra 

den franske filosof René Descartes (1596-1650). Pointen er, at man kun har vi-

den, hvis denne viden er sikker og sand, og har vi at gøre med viden, der hviler på 

sansning, kan der være god grund til at betvivle både sikkerhed og sandhed, fordi 

sanserne kan bedrage. Der kan, som den engelske filosof David Hume (1711-1776) 

understreger, være god grund til at tænke en ekstra gang over det, som sanserne 

fortæller os (Hume 1972 [1748]: 151). Muligheden for at tage fejl er dog også til 

stede i selv den mest fornuftige og strengt logiske tænkning; for selv om erken-

delsen kan føres logisk tilbage de klare og fornuftige intuitioner, kan det, der fore-

kommer fuldstændig klart og indlysende, vise sig at føre til selvmodsigelser og 

paradokser (Hume 1972 [1748]: 157). Konklusionen er derfor for både Descartes 

og Hume, at man som udgangspunkt har god grund til at forholde sig skeptisk 

og betvivle alt det, som man tror, man ved.

 Det er denne tankegang, som Kant mener på den ene side har vakt ham fra 

hans „dogmatiske slummer“ (Kant 1998b [1783]: A13), og som på den anden side 

må betragtes som en „skandale for filosofien og den almene menneskefornuft“ 

(Kant 1998a [1781]: B XL). For den skeptiske indstilling er nok afgørende for at 

frigøre sig for dogmer, spekulative tankekonstruktioner og anden mystik; men ta-

ger man den fuldstændig alvorligt, kan man slet ikke tro på noget, heller ikke på 

det, vi betragter som videnskabeligt godtgjort, og det er det, der er en skandale. 

Kant tager det derfor på sig at besvare Humes skepsis med sin Kritik af den rene 

fornuft, som er en analyse af den fornuftstænkning, som skal være grundlaget for 

al videnskabelig viden. Kant vil vise, at godt nok er der gode grunde til at være 

skeptisk, men der er også gode grunde til at tro på noget, nemlig hvis det kan be-

tragtes som videnskabeligt og sandt.

 Kants kritik er udgangspunktet for det, vi i dag kender som erkendelsesteori. 

Erkendelsesteori er således ikke en empirisk teori om erkendelsen i almindelig 

forstand; det er en filosofisk teori om, hvordan man kan begrunde, at den menne-

skelige erkendelse faktisk giver mulighed for viden, der er videnskabelig og sand. 

Det betyder selvfølgelig ikke, at alt det, vi tror, vi ved, er sandt og videnskabeligt; 

noget er bare en tro, som måske kan være sand, men som ikke derved bliver vi-

denskabelig. Udfordringen for erkendelsesteorien efter Kant er, hvordan man 

imødegår såvel naiv dogmatisk tro som altødelæggende skepsis og tvivl. Kun på 
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den måde kan man tænke sig muligheden af videnskabelig erkendelse, og det er 

erkendelsesteori i denne forstand, der efter Carnap videreføres under overskriften 

videnskabsteori. Ligesom erkendelsesteori ikke er en deskriptiv teori om erken-

delsen som empirisk psykologisk fænomen, er videnskabsteori heller ikke en de-

skriptiv teori om videnskaben som et empirisk fænomen, det være sig historisk, 

socialt eller psykologisk (Sørensen 2010: 12-17).

 I lyset af det samfundsmæssige helhedsperspektiv, som kritisk teori anlæg-

ger, udviser erkendelses- og videnskabsteori således en markant indre splittelse. 

Horkheimer fremhæver her Descartes, hos hvem den metodiske tvivl og usikker-

hed vedrørende virkeligheden tænkes sammen med den katolske tro. Et andet 

eksempel er Kant, hos hvem den radikale skepsis vedrørende teoretiske og viden-

skabelige forhold modsvares af en „naiv tro på løsrevne stive principper“, fx ved-

rørende ejendomsret. Forsigtighed og mistro i naturvidenskab går hånd i hånd 

med barnlig bibeltro, som Horkheimer formulerer det (Horkheimer 1988c [1935]: 

280), og det burde give anledning til undren.

 Inspireret af Marx’ historiske materialisme retter Horkheimer opmærksom-

heden mod de materielle og økonomiske forhold. Videnskaben og dens teori er 

en del af den samfundsmæssige totalitet, og det gælder også videnskabsteorien. 

I henhold til Marx betragter Horkheimer videnskab som en del af de samfunds-

mæssige produktivkræfter (Marx & Engels 1990 [1867-94]: bd. 1, 54; Horkhei-

mer 1988b [1932]: 40). Den samlede sociale organisering af produktionen i dens 

samfundsmæssige totalitet kalder Marx de samfundsmæssige „produktionsfor-

hold“ (Marx & Engels 1990 [1867-94]: bd. 3, 252-54), og det interessante er, at iføl-

ge Adorno kan videnskaben også betragtes som en del af disse forhold (Adorno 

1972b [1969]: 283). For kritisk teori er videnskab og teori således samfundsmæs-

sige i dobbelt forstand, nemlig både som en del af samfundets tekniske formåen 

og som et bevidsthedsmæssigt og materielt element i samfundets økonomiske, 

sociale og politiske totalitet. 

 Udviklingen af naturvidenskab er i Horkheimers perspektiv ikke blot opbyg-

gelse af viden om verden, men har betydet en øget teknisk naturbeherskelse, som 

hænger sammen med samfundets måde at fungere på. Men denne beherskelse er 

på grund af de herskende produktionsforhold i det kapitalistiske samfund indivi-

duel og derfor planløs. Problemet er, at almindelig videnskabsteori ikke kan nå til 

denne erkendelse, fordi den ignorer den sociale side af videnskaberne. Horkhei-

mer mener, at det er borgerskabets sociale position, der afspejles i denne type fi-

losofisk bevidsthed, og der er derfor grund til at mistænke den filosofiske erken-

delses- og videnskabsteori for at være mangelfuld og usand som bevidsthedsform.
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traditionel teori

Udgangspunktet for kritisk teori er modsætningen til „traditionel teori“. Traditio-

nelt tænker man ifølge Horkheimer, at videnskabelig forskning sigter på at for-

mulere en teori som den bedst mulige samling udsagn om et givent sagsområde: 

Jo færre antal højeste principper i forhold til konsekvenserne, desto mere fuld-

kommen er teorien. Teoriens reale gyldighed består i, at de afledede sætnin-

ger stemmer overens med de faktiske begivenheder (Horkheimer 1988d [1937]: 

162(1))

Denne forestilling om teori er siden blevet kendt som positivistisk (se kap. 2), og 

ifølge Horkheimer er dette træk ved teori uafhængigt af, hvordan man tænker sig 

de grundlæggende princippers erkendelsesmæssige herkomst. Nogle vil således 

som den engelske empirist John Stuart Mill (1806-1873) henvise til empirisk in-

duktion som afgørende for at nå frem til grundprincipperne, mens andre som den 

tyske fænomenolog Edmund Husserl (1859-1938) vil henvise til den evidente ind-

sigt i fænomenerne, og atter andre vil som den franske videnskabsfilosof Henri 

Poincaré (1854-1912) betragte principperne som udtryk for rent vilkårlige konven-

tioner (Horkheimer ibid.: 164 (2)).

 Den traditionelle teori er tydeligt inspireret af naturvidenskaben, og i et sådant 

perspektiv betragtes den matematiske fysik som indbegrebet af videnskab over-

hovedet. Den traditionelle teori ser det som sin opgave at forklare den virkelige 

verdens kendsgerninger, og at forklare betyder her at underordne fakta under 

en relevant lovmæssighed. Man har således forklaret et legemes fald, hvis man 

med en teori om faldloven kan udregne kvantitative sammenhænge mellem ac-

celeration, hastighed, faldhøjde og tyngdekraft, hvor det beregnede resultat stem-

mer overens med de faktiske målinger. Målet for traditionel teori er at opstille et 

universelt videnskabeligt system, hvor skellet mellem de forskellige videnskaber 

er ophævet, idet man kan tilbageføre udsagn om forskellige områder til et sæt af 

fælles præmisser. I en samfundsvidenskabelig kontekst betyder det, at man med 

det traditionelle teoribegreb og inspirationen fra naturvidenskaben i høj grad vil 

søge at rationalisere og kvantificere logiske sammenhænge til matematiske ope-

rationer.

 For mange forskere og videnskabsteoretikere er dette teoriens væsen; men, be-

mærker Horkheimer, dette er i virkeligheden højst den umiddelbare opgave for 

teorien, ikke den væsentlige. Horkheimer anerkender, at den traditionelle fore-

stilling om teori er tænkt ud fra en reel oplevelse af det videnskabelige virke, men 
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denne oplevelse er kun en del af sandheden. Den traditionelle teoriforståelse kan 

siges at afspejle videnskaben, som den virker i den afsondrede sfære, der er resul-

tatet af den sociale arbejdsdeling i det borgerlige samfund – den kan m.a.o kun 

sige noget om den verden, hvor videnskaben laves. Den siger imidlertid intet om, 

hvad teori betyder i forhold til den menneskelige eksistens som sådan. Traditio-

nel teori er derfor udtryk for en mangelfuld forståelse af videnskab og er dermed 

en teori, der ikke får det væsentlige frem. 

 En teori er en logisk ordning af vores viden i et hypotetisk system. Horkhei-

mers pointe er imidlertid, at det netop er en sådan ordning, der muliggør, at af-

dækningen af fakta bliver frugtbar i den teknologiske udvikling. For at forstå teo-

riens væsen må man således også huske på den samfundsmæssige funktion, som 

teori har:

Teoriens anvendelse på materialet er ligesom materialets indflydelse på teorien 

ikke kun en indre videnskabelig proces, den er også samfundsmæssig. Hypote-

sernes forhold til fakta fuldbyrdes i sidste instans ikke i de lærdes hoveder, men 

i industrien (Horkheimer ibid.: 170 (7)). 

Forskes der fx i sukkersyge, efterfølges de videnskabelige resultater sandsynligvis 

af nyudviklede insulinpræparater, der skal sælges på et marked. Ser man bort fra 

denne sammenhæng – dvs. det videnskabelige teoriarbejdes betydning for den 

historiske udvikling af det moderne kapitalistiske samfunds produktivkræfter – 

bliver forståelsen af teori „ideologisk“ (Horkheimer ibid.: 169(6)) og dermed iføl-

ge Marx falsk (Marx & Engels 1969 [1845-46]: 13ff). Horkheimer betragter derfor 

det traditionelle begreb om teori som udtryk for de „borgerlige lærdes falske selv-

bevidsthed“ (Horkheimer 1937: 171(8)).

 Det er i dette marxistiske perspektiv, at den klassiske kritiske teori forstår Kants 

analyse af den menneskelige erkendelse. Kant understreger den aktive rolle, som 

det menneskelige erkendeapparat spiller i konstruktionen af den videnskabelige 

erkendelse, og det betyder for Horkheimer, at erkendelse kan forstås i termer 

af arbejde og produktion. Den erkendelsesmæssige syntese, der if. Kant leveres 

af det transcendentale subjekt, er et stykke menneskeligt arbejde. Det betyder 

imidlertid også, at vores viden om verden – herunder den viden, som skabes i 

samfundsvidenskaberne – kunne være skabt meget anderledes (ibid.: 183(18)), og 

samfundsvidenskabens rolle bliver så at ændre både videnskaben og selve sam-

fundet i en mere retfærdig retning.
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Historien og kampen for retfærdighed

For kritisk teori er det afgørende, at man i samfundsvidenskaben betragter sam-

fundet i dets helhed og som resultat af en historisk udvikling. Udviklingen af den 

samfundsmæssige helhed forstås i forlængelse af Marx’ historiske materialisme, 

hvor historien drives fremad af samfundsmæssige konflikter og spændinger hen 

imod realiseringen af det kommunistiske samfund. Her er det imidlertid vigtigt 

at understrege, at der for kritisk teori ikke er tale om nogen historisk automa-

tik. Det afgørende er, at virkelige mennesker kollektivt påtager sig bevidst at vir-

keliggøre denne vision; kun som bevidst mål kan det fornuftige samfund blive 

historisk nødvendigt. Nødvendigt betyder her nødvendigt for menneskehedens 

overlevelse og ikke nødvendigt i mekanisk, logisk eller metafysisk forstand. Som 

Marcuse understreger, er der ingen automatik, der garanterer overgangen fra ka-

pitalisme til socialisme (Marcuse 2000 [1941]: 318(279)). Det er kun realiserin-

gen af frihed og lykke, der nødvendiggør en overgang fra kapitalisme til socialis-

me. Ifølge Marcuse er det faktisk også Marx’ pointe, fordi en sådan overgang hos 

ham er en bevidstgørelse, der betyder, at samfundet kan styres fornuftigt: „Hvis 

kapitalismen negeres, så er sociale processer ikke længere underlagt blinde na-

turlove“ (ibid.: 317(278)).

 Denne historieopfattelse har i hvert fald to konsekvenser. For det første at hi-

storiske konflikter og kampe ikke nødvendigvis leder til noget bedre. Det kan også 

medføre civilisatoriske tilbageskridt, hvilket Horkheimer mener netop var tilfæl-

det i 1930’ernes Europa. På samme måde har kapitalismen i en lang periode været 

befordrende for den menneskelige udvikling; men det er den ifølge Horkheimer 

ikke længere, og derfor må samfundets grundform ændres. Den anden konse-

kvens er mere direkte videnskabsteoretisk. Ifølge Horkheimer er modsætningen 

mellem traditionel teori og kritisk teori ikke så meget „en forskel i genstandene 

som i subjekterne“ (Horkheimer 1988d [1937]: 182 (18)) – dvs. ikke så meget en 

forskel i samfundet, men i højere grad en forskel hos de mennesker, der udgør 

samfundet, og dem, der studerer det. Målet er at bevidstgøre de involverede om 

kapitalismens grundlæggende struktur. 

 Overgangen fra kapitalisme til socialisme kræver en bevidstgørelsesproces, og 

den kritiske teori skal bidrage til denne bevidstgørelse. Teoriens begreber skal der-

for ikke bekræftes af en beskrivelse af det eksisterende samfund, som positivister 

typisk ville mene. Marx’ kategorier „klasse“, „udbytning“, „merværdi“, „profit“, 

„forarmelse“ og „sammenbrud“ indgår som dele af en begrebsmæssig helhed, 

hvis mening ikke skal søges i beskrivelsen af det nuværende samfund, men i „dets 

forandring til det rigtige“. Kritisk teori er således ikke blot rettet mod at afskaffe 
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et eller andet specifikt misforhold, men mod en nyorganisering af det samfunds-

mæssige arbejde som sådant (ibid.: 182(18)). Kritisk teori kan derfor betragtes 

som „den intellektuelle side“ af proletariatets „emancipation“ (ibid.: 189(22)). 

teoriens nødvendighed 

Udviklingen af kritisk teori betyder imidlertid ikke, at proletariatet umiddelbart 

får forbedret sit samfundsmæssige liv. Den teoretiske kamp for en tilstand uden 

udbytning og undertrykkelse fører i første omgang til, at den kamp, som teorien 

selv er en del af, bliver skærpet (ibid.: 193(26)). Udviklingen af kritisk teori bety-

der ikke, at proletariatet umiddelbart vil erkende sandheden om det kapitalistiske 

samfund. Tværtimod kan den teoretiker, hvis virksomhed består i at bidrage til 

realiseringen af et samfund uden uret, sagtens befinde sig i modsætning til op-

fattelser, der faktisk er herskende blandt proletariatet. Ifølge Horkheimer er det 

faktisk hele baggrunden for, at den kritiske teori er nødvendig; for hvis den nød-

vendige viden umiddelbart var givet for dem, der skulle bruge den, så behøvede 

man ingen kritisk instans.

 Horkheimer understreger, at den kritiske teori er lige så streng i sine deduktio-

ner som fagvidenskabelige teorier. Også en kritisk og oppositionel teori skal udle-

de udsagn om reelle forhold fra almenbegreber og derigennem lade disse forhold 

fremtræde som nødvendige“ (ibid.: 202(32)). Det er fx det, Marx gør i Kapitalen, 

når han ud fra en analyse af det almene begreb om vare udleder nødvendige træk 

ved kapitalakkumulation. 

 Dog forholder den kritiske teori sig ikke så ligegyldigt til tiden som trinene i en 

deduktivt ordnet struktur (ibid.: 207(37)). Som nævnt tænker Horkheimer kritisk 

teori i forlængelse af Marx’ historiske materialisme, hvor kapitalismens modsi-

gelser tænkes at lede til udviklingen af socialisme og kommunisme. Det væsent-

ligste ved teoriens forbindelse med tiden består dog ikke i, at de enkelte dele af 

den teoretiske konstruktion svarer til historiske afsnit, således som det sker i den 

tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegels (1770-1831) hovedværk Åndens fæ-

nomenologi fra 1807 og siden i Marx’ historiske materialisme. Det tidslige ved kri-

tisk teori består væsentligst i den stadige forandring af den teoretiske vurdering af 

samfundet, da den er betinget af kritisk teoris bevidste involvering i den historiske 

praksis. Men Horkheimer afviser, at dette ændrer på selve teoriens sikkerhed, og 

heller ikke den historiske udvikling rokker ved den videnskabelige sikkerhed. 
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Teoriens styrke kommer af, at samfundets grundlæggende økonomiske struk-

tur, klasseforholdet i dets mest enkle form og dermed ideen om dets ophævelse, 

forbliver det samme ved alle samfundsmæssige omskiftelser (ibid.: 208(37)). 

Denne pointe er vigtig, fordi den viser, at kritisk teori i Horkheimers udgave ikke 

er socialkonstruktivistisk i den forstand, at den videnskabelige viden skaber den 

verden, den ved noget om (se kap. 8). Ovenfor så vi, at Horkheimer lænede sig 

op ad Kants idé om vores erkendelse som en konstruktion, men det er vigtigt at 

understrege, at det kun betyder, at såvel vores samfund som vores viden er ufuld-

kommen og kan udvikles i en mere korrekt og retfærdig retning. Erkendelsen ska-

ber godt nok sit objekt, men ikke tingen i sig selv. De grundlæggende klassemæs-

sige strukturer, der former det moderne samfund, ligger fast.

 Dette fokus på de grundlæggende strukturer betyder også, at den kritiske te-

ori insisterer på at sætte fokus på den samfundsmæssige totalitet. For betragter 

man enkeltfænomener, kan man blive forblændet og mystificeret af små detaljer; 

men holder man fast i helhedsperspektivet, får man fat i det væsentlige. Horkhei-

mer vender sig skarpt mod „fjendskab mod det teoretiske overhovedet“ (ibid.: 

206(35)). Kritisk tænkning er forudsætningen for forandrende aktivitet, og uden 

teori er der ingen kritik. Han går endog så langt som til at hævde, at fjendskab 

mod teori altovervejende skyldes en ubevidst frygt, nemlig at man aner, at teore-

tisk tænkning kunne lade ens egen hårdt tilkæmpede tilpasning til virkeligheden 

fremtræde som „forfejlet og overflødig“ (ibid.: 206(36)). 

 Teori er imidlertid uomgængelig. Ved overgangen fra den nuværende til en 

kommende samfundsform må menneskerne først kollektivt skabe sig som et be-

vidst subjekt og aktivt bestemme deres egen livsform. En sådan bestemmelse må 

imidlertid i sagens natur være spekulativ, og derfor betyder det udifferentierede 

fjendskab mod teori en hæmning af den menneskelige frigørelse. Kritisk teori 

afviser derfor ikke traditionel teori. Opgaven for den kritiske teori er at gennem-

lyse det nuværende samfund og rekonstruere det teoretisk med støtte i traditio-

nelle teorier udviklet i fagvidenskaben. Uden dette arbejde forsvinder grundlaget 

for forhåbningerne om „en grundlæggende forbedring af den menneskelige ek-

sistens“ (ibid.: 207(36)). Dette arbejde er dog kun nødvendigt, ikke tilstrækkeligt. 

Som Horkheimer konkluderer, må den sande teori i vores historiske periode være 

mere kritisk end affirmativ (ibid.: 216 (44)).
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6.2	 filosofisk socialforskning

Kritisk teori er således et program for, hvordan socialforskning og samfunds-

videnskab bør bedrives, nemlig som en analyse, der altid medtænker den sam-

fundsmæssige totalitet i sin helhed. En totalitet er ikke blot en sum af massens 

dele; den er den bestandige dialektiske formidling mellem det almene og det 

partikulære (Gripp 1986: 12). I udforskningen af en sådan helhed påtænkes især 

sociologi, historie, økonomi og psykoanalyse at levere de afgørende empiriske 

bidrag. Kritisk teori er således et videnskabsteoretisk program for en tværviden-

skabelig videnskab om samfundet, der på én gang skal være helhedsorienteret og 

kritisk. I et sådant program tiltænkes filosofien en speciel rolle, ligesom man også 

tiltænker filosofien en vigtig rolle i selve socialforskningen. 

 Kritisk teori sigter mod at realisere et fornuftigt samfund, og fornuft er net-

op, som Marcuse fremhæver, „filosofiens grundkategori“ (Marcuse 1998 [1937]: 

228(59)). Som Adorno også understreger, udspringer samfundsteori af filosofien, 

og ligesom filosofien mistror fænomener, mistror kritisk teori „samfundets faca-

de“ (Adorno 1972a [1957]: 196). I det følgende skal vi se på, hvad dette filosofiske 

udgangspunkt betyder for den kritiske teori. Først skal vi se på den betydning, al-

menbegreber som fornuft og frihed tillægges i kritisk teori. Dernæst skal vi se på 

den helt bevidste udvikling af begrebet om sandhed i den kritiske teori, så det kan 

støtte ideen om udforskning af samfundet i sin helhed. 

Fornuft og frihed

Filosofien er som sådan idealistisk, fordi den underordner tilværelsen under 

tænkningen; men netop fordi filosofien tænker ideelt i modsætning til realite-

terne, bliver fornuft en kritisk instans i forhold til den givne verden. Ganske vist 

opfattes fornuften i den borgerlige filosofi typisk som individualistisk, men som 

Marcuse skriver: 

[I] denne fornuft ligger også omsorgen for individets ret, for det i individet, som 

er mere end et økonomisk subjekt, for det, som kommer til kort i samfundets to-

tale varebytte. Idealismen har ønsket, at i det mindste tænkningen skulle holdes 

ren. (Marcuse 1998 [1937]: 232(62))

Den klassiske kritiske teori følger Marx’ kritik af den politiske økonomi, hvor det 

vises, at den tilsyneladende frie produktion og cirkulation af varer forudsætter 
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en udbytning af den merværdi, som arbejderne leverer i produktionen. Marcuse 

fremhæver således Marx som et eksempel på en kritik af samfundsforholdene 

som helhed, nemlig en kritik af „et samfund, hvor totaliteten bestemmes af øko-

nomi i en sådan grad, at den ubeherskede økonomi behersker alle menneskelige 

forhold, at økonomien omfatter alt ikke-økonomisk.“ (ibid.: 235(65)). I et sådant 

samfund vil livsnødvendige behov typisk vurderes i forhold til tilfældige driftsøko-

nomiske præmisser, således at man fx fyrer læger og sygeplejersker, hvis et hospi-

tal mangler penge, selv om hospitalet er offentlig ejendom, og der er ventelister på 

behandlinger. Det samfund, den kritiske teori ønsker at realisere, er – i modsæt-

ning til et sådant økonomisk-rationelt samfund – fornuftigt i den forstand, at øko-

nomien underordnes individernes behov og ikke omvendt. Da samfundet endnu 

ikke er realiseret som fornuftigt, er det ifølge Marcuse ikke bare kritisk teori, der 

er i opposition til det bestående, det er også den fornuftige filosofi. Kritisk teori 

anerkender, at der i filosofien udtrykkes indsigter, hvis sandhedsindhold „rager 

op over det samfundsmæssigt betingede“ (ibid.: 240(69)), og man er derfor inte-

resseret i de filosofiske begrebers sandhedsindhold (ibid.: 239(68)).

 Som eksempel på et afgørende filosofisk begreb tager Marcuse ideen om men-

nesket som fornuftsvæsen, der fordrer frihed og betragter lyksaglighed som sit 

højeste gode. Netop fordi ideen har „almen karakter“, får den ifølge Marcuse 

„fremaddrivende kraft“ (ibid.: 243(72)): Kravet om lyksalighed, frihed og fornuft 

er ikke begrænset til denne eller hin enkeltperson. Det, der fordres af den filoso-

fiske idé om mennesket som fornuftsvæsen, er netop alment, det vil sige, at alle 

mennesker skal realiseres som fornuftige, frie og lykkelige individer. Marcuses 

pointe er her, at disse filosofiske ideer tydeliggør, at vi lever i et samfund, hvis 

grundlæggende indretning står i modsætning til sådanne almene ideer. Et mar-

ked appellerer således ikke til individets fornuft, men til det individuelle begær, 

det vil sige den enkeltes grådighed; det er denne kraft, der driver et kapitalistisk 

samfund, ikke fornuftige ideers almengyldighed. Det er fx derfor, man i stigende 

grad satser på strategisk forskning og erhvervsudvikling, hvor man kæmper for 

markedsandele, og ikke fri forskning, hvor alle resultater er offentlige og til gavn 

for det almene vel.

 For at formulere sandheden om almene begreber som fornuft og frihed er kri-

tisk teori således henvist til at sætte sig ud over det erfaringsmæssigt givne, fordi 

det, der ligger ligefor, typisk er udtryk for en uretfærdig og usand indretning af 

samfundet. Marcuse understreger, at vi „i vores nuværende virkelighed“ må „fast-

holde det som mål, der endnu ikke er nærværende“ (ibid.: 244(73)). Det sker ikke 

ved begrebsmæssig tænkning, da begreber ifølge Kant dannes i mødet mellem 
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sansning og forstand. I stedet må vi ifølge Marcuse forlade os på det, Kant kal-

der „indbildningskraften“, som netop sætter os i stand til at tænke nyt. Marcuses 

pointe er, at det kun er med indbildningskraften, at vi kan nå til at formulere det, 

der interesserer mennesket som fornuftsvæsen, nemlig som Kant formulerer det: 

„Hvad kan jeg vide? Hvad skal jeg gøre? Hvad tør jeg håbe?“ (Kant 1998a [1781]: B 

833) og endelig den senere tilføjelse: „Hvad er mennesket?“ (Marcuse 1998 [1937]: 

238(67)).

Uden [fantasi] vil al filosofisk erkendelse blive fastholdt i nutiden eller i fortiden, 

afskåret fra fremtiden, den tid, som alene forbinder filosofien med menneske-

hedens virkelige historie (Marcuse ibid.: 246(74)).

Også Horkheimer understreger fantasiens betydning (Horkheimer 1988d [1937]: 

194), og det er i samme forstand, at den amerikanske sociolog C. Wright Mills 

(1916-1962) anbefaler brugen af sociologisk fantasi i analysen af den samfunds-

mæssige virkelighed. Fantasien tvinger den menneskelige bevidsthed ud over er-

faringens grænser, og trods den officielle betegnelse „socialforskning“ er kritisk 

teori i sin forskningsmæssige praksis derfor henvist til at søge sandheden i de fi-

losofiske almenbegreber og ikke i den givne sociale virkelighed. Ifølge program-

met skal socialforskningen være tværvidenskabelig, men eftersom tænkning er 

privilegeret som det sted, hvor vi kan nærme os det retfærdige samfund, kan det 

ikke undre, at filosofi spiller en altoverskyggende rolle i kritisk teori.

Sandhed

For kritisk teori er det afgørende at fastholde det klassiske mål med videnskabe-

lig forskning, nemlig at levere sandheden om en given sag. Dette mål skal fort-

sat gøres gældende også i forhold til samfundsvidenskab og socialforskning. Da 

det sande samfund imidlertid endnu ikke eksisterer, betyder det for samfunds-

videnskaben, at man må bidrage til en historisk udvikling, der kan realisere det 

sande samfund. Sandhed er et filosofisk begreb, og Horkheimer henviser her til 

Hegel, der bestemmer sandhed som „overensstemmelse mellem erkendelse og 

genstand“ (Horkheimer 1988c [1935]: 292). Det lyder umiddelbart som en klas-

sisk positivistisk forståelse. Men for Hegel kan en sådan overensstemmelse ikke 

betragtes som en isoleret hændelse. Erkendelse af en genstand er kun mulig som 

en erkendelse af helheden. „Det sande er det hele“ (Hegel 2005 [1807]: 21(15)), 

som Hegel udtrykker det. For den kritiske teori og især Horkheimer betyder det, 
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at en almindelig observation af noget ude i verden aldrig i sig selv kan gøre krav på 

etiketten „sandhed“. Her er vi tilbage ved ideen om, at man skal betragte den sam-

fundsmæssige totalitet; men som Horkheimer understreger, betyder det ikke, at 

det heles sandhed er noget helt andet end delene. Sandheden er „den samlede 

tankegang, der indeslutter alle de begrænsede forestillinger, hver med bevidsthed 

om deres begrænsning.“ (Horkheimer 1988c [1935]: 286).

 Sandheden om en sag skal sige det væsentlige om denne sag, og det er præcis 

derfor, den traditionelle opfattelse af teori ifølge Horkheimer er usand. Den tradi-

tionelle forståelse af teori er simpelthen for mangelfuld; den siger højst det umid-

delbare og ikke det væsentlige, og derfor er den falsk. Marcuse udtrykker noget 

lignende, idet han skriver, at det heles sandhed må være til stede i hvert enkelt 

element; ellers „er det heles sandhed ødelagt“ (Marcuse 2000 [1941]: 260(231)). 

Ifølge Marcuse var Marx’ pointe netop, at proletariatet var et sådant usandt ele-

ment. Det er proletariatets lidelse, der viser det eksisterende borgerlige samfunds 

usandhed. Proletariatet viser os, at „sandheden ikke er realiseret“, som Marcuse 

skriver (ibid.: 261(232)). 

 Den kritiske socialforskning skal som forskning levere sandheden om sam-

fundet som historisk totalitet. Det eksisterende kapitalistiske samfund er man-

gelfuldt som samfund. Selve begrebet om et samfund står i modsætning til den 

junglelov, som får lov at herske på det frie marked. Det kapitalistiske konkurren-

cesamfund udtrykker ikke det væsentlige ved et samfund og er derfor usandt som 

samfund. For at levere sandheden om samfundet må forskningen bidrage til rea-

liseringen af det sande fornuftige samfund. 

 For kritisk teori skal samfundsvidenskabelig forskning simpelthen være en del 

af en politisk og social praksis, der sigter på at ophæve unødig samfundsmæssig 

udbytning, lidelse og uretfærdighed. Som Marcuse viser, tænker Hegel sin sam-

tids samfund i modsætning til dets egen sandhed som samfund, og det er i en 

sådan situation, at „den sociale form succesfuldt kan angribes af tanken“ (ibid.: 

51(56)). Kritisk teori kræver derfor ligesom den nykantianske tyske sociolog Max 

Weber (1864-1920), at man som socialvidenskabelig forsker stræber efter sand-

hed og objektivitet (Weber 2003 [1904]: 184); men kritisk teori afviser det skarpe 

skel mellem værdier og kendsgerninger, idealet om en værdifri videnskab og der-

med alle former for værdirelativisme (se kap. 13). Idéen om det sande samfund er 

normativ i både videnskabelig og politisk forstand.
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6.3	 Dialektikkens storhed og fald

Kritisk teori er således kendetegnet ved dette tætte forhold til filosofien og her 

især den klassiske tyske idealisme. Udgangspunktet er Kants erkendelsesteori, 

men i forlængelse af Hegel og Marx tænker kritisk teori i første omgang det er-

kendelsesmæssige og videnskabelige program som dialektisk – hvilket vi vender 

tilbage til om lidt. Man kan imidlertid spore en forskydning i forståelsen af dia-

lektik i klassisk kritisk teori, og den kan bidrage til forståelsen af overgangen fra 

første til anden generation af kritisk teori, dvs. fra Adorno/Horkheimer/Marcuse 

til Habermas/Wellmer. I første omgang tænkes dialektik således som en metode, 

der rummer et forklaringsprincip for både bevidstheden og historiens udvikling, 

hvilket vi ser på i de næste to afsnit. I anden omgang kommer dialektik i højere 

grad til at betegne logikken i en historisk skæbne, der dannes bag om ryggen på 

verdens fornuftsvæsner – eller det er i hvert sådan, det ofte fremstilles.

Skepsis og bestemt negation

Ifølge Horkheimer indeholder traditionel erkendelses- og videnskabsteori en 

grundlæggende splittelse: På den ene side betragter man skeptisk enhver teori 

som blot subjektiv og relativ; på den anden side antages sandheden dogmatisk 

som noget absolut og afsluttet. Som svar på denne splittelse henviser han til He-

gel, der tilbyder grundbegreber til forståelsen af videnskabeligt arbejde og viden-

skabelig metode, nemlig ideen om en sammenhæng mellem sandhed og totali-

tet, som vi var inde på ovenfor. Hegel forholder sig skeptisk over for det begreb 

om skepsis, som den traditionelle erkendelses- og videnskabsteori går ud fra, og 

på det grundlag udvikler han tanken om den bestemte negation. Når en erkendelse 

betvivles, kan man sige, at der sker en negation, og det er altid noget bestemt, der 

negeres – ikke alt muligt andet. Erfaringen af en negation betyder derfor ikke, at 

man bør tvivle og være usikker på alting, således som Descartes og Kant fremstil-

ler det; strengt logisk ville det være en fejlslutning. En negation er altid bestemt 

og har derfor et bestemt resultat. En negation er både bestemt og bestemmende, 

idet der netop sker en nærmere bestemmelse af det negerede. Erfaringen af, at en 

oprindelig erkendelse var falsk, har således et positivt resultat. 

 Som Horkheimer understreger, betyder en negation derfor heller ikke nød-

vendigvis en forkastelse (1988c [1935]: 286). En videnskabelig indsigt kan være 

usand ved at være begrænset, og i så fald medfører en negation en uddybning af 

den oprindelige indsigt. Vi ved nu mere om sagen end før. Det er derfor, Hegel 
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kan tale om negationen som en ophævelse, der samtidigt bevarer (2005 [1807]: 

90). For den nu erfarede sandhed hviler på præmissen, at en tidligere erkendel-

se var falsk, og derfor er denne tidligere påstand afgørende for den nye sandhed. 

Som Horkheimer fremhæver, eliminerer en sådan erfaringsproces derfor ikke de 

begrænsede enkeltaspekter. De negerede aspekter bevares i ophævelsen som det, 

Hegel kalder „momenter“ (Horkheimer 1988c [1935]: 286; Hegel 2005 [1807]: 

73), det vil sige som virkende dele af den resulterende sandhed.

 En bestemt negation betyder, at bevidstheden har gjort en erfaring vedrørende 

en bestemt sag, og sagen er dermed i højere grad erkendt i sin sandhed. Sam-

tidig er der imidlertid også sket en dannelse af bevidstheden (ibid.: 67), og den 

kan siges at være modnet af den gjorte erfaring. Hverken sagen, der erfares, eller 

bevidstheden, der erfarer, er således givet én gang for alle. Som udgangspunkt 

danner bevidstheden et begreb om den genstand, som den er rettet imod. Dette 

begreb udfoldes enten teoretisk eller realiseres praktisk i virkeligheden, og her vi-

ser det sig så at være begrænset. Med negationen erfares det således, at begreb og 

genstand ikke stemmer overens, og at der således ikke er opnået en sand erken-

delse. Denne erkendelse er imidlertid grundlaget for bevidsthedens skabelse af et 

nyt begreb om den pågældende genstand, hvilket betyder, at processen fortsætter. 

 Ifølge Horkheimer skal vi i den videnskabelige fremstilling af en sag udsætte 

alle sagens detaljer for en streng begrebslig kritik. Kun på den måde vil den „frem-

adskridende erkendelse af ensidigheder“ resultere i „en fremadskridende indlem-

melse i det fuldstændige billede af det hele“ (Horkheimer 1988c [1935]: 285). Det 

er denne erfaringsproces, kritisk teori sammen med Hegel betragter som dialek-

tisk, og den udgør et bud på en videnskabelig metode. Som Adorno bemærker, 

forstås den dialektiske bevægelse hos Hegel netop som et omfattende forklarings-

princip (Adorno 1972b [1969]: 289), og Hegel kan derfor uden videre kategorisere 

sit hovedværk som videnskab, nemlig en „videnskab om bevidsthedens erfaring“ 

(Hegel 2005 [1807]: 74).

Radikalisering af Hegels dialektik

Ideen om dialektisk udvikling har også betydning for, hvad vi forstår ved fornuft. 

Kritisk teori betragter mennesket som fornuftsvæsen. Det betyder ikke, at hvert 

enkelt empirisk menneske er fornuftigt; men vi har alle et potentiale til at blive 

fornuftige, der kan aktualiseres. For kritisk teori er det især Hegels fortjeneste, 

at filosofien er blevet ført ud over den ufrugtbare modstilling af en menneskelig 

fornuft og en ufornuftig virkelighed. Efter Hegel behøver verden ikke at frem-
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træde som en „hemmelighedsfuld foranstaltning“. Virkeligheden kan blive for-

nuftig, og derfor er der ingen grund til at „fortvivle“ over „praktisk hjælpeløshed“ 

(Horkheimer 1988c [1935]: 286). Når Hegel siger, at det fornuftige er virkeligt og 

det virkelige fornuftigt (Hegel 1970 [1821]: 26), betyder det ikke, at den aktuelle 

virkelighed er fornuftig, men at virkeligheden har potentialet til at blive det. For-

nuften er en mulighed for hvert enkelt menneske, men den kan først virkeliggø-

res fuldstændigt sammen med et fornuftigt samfund. For kritisk teori er det den-

ne historiske proces, som socialforskning og samfundsvidenskab skal bidrage til, 

og det gør man ved at vise, hvordan det moderne kapitalistiske samfund er grund-

læggende modsigelsesfuldt. Mennesker kan under de rette omstændigheder vise 

sig som fornuftige; problemet er, at kapitalismens økonomiske logik ikke virker 

befordrende for sådanne omstændigheder. Fx kan man i lokale foreninger opleve 

stor solidaritet og vilje til fornuft, men privatejendom og mulighed for profit vir-

ker omvendt undergravende de selv samme steder.

 Her er det vigtigt at gøre opmærksom på, at den kritiske teori med Hegel har 

brudt med nogle af de afgørende træk ved den filosofiske erkendelsesteori. I sva-

ret på den erkendelsesteoretiske skepsis inddrager Hegel således forståelsen af 

bevidstheden og dens erfaringsproces som noget virkeligt værende. Som sådan 

er det tydeligt, at erfaring er en proces, der sker over tid. Svaret på den borgerlige 

filosofis splittelse og relativisme bliver derfor muligheden for den endelige er-

kendelse af virkeligheden i sin sandhed gennem den tidslige erfaringsdannelse. 

Som Horkheimer gør opmærksom på, reproduceres relativismen dog blot i en ny 

skikkelse. Ifølge Hegel kan alle tidligere forestillinger indgå i rækken af erfarin-

ger, der ophæves til stadig nye erfaringer, og intet dømmes som falsk slet og ret. 

Men denne tolerance over for alle tidligere anskuelser, der erkendes som betin-

gede og begrænsede, betyder for Horkheimer, at alt forgangent ligestilles – eller 

som han skriver: „Armod og elendighed sanktioneres“, og „revolutionshelte“ si-

destilles med „generaler fra den sejrrige kontrarevolution“ (Horkheimer 1988c 

[1935]: 290-91). Trods det frugtbare ved Hegels dialektik i metodemæssig hense-

ende kommer den alligevel til at udtrykke en relativisme, hvorved den dogmatisk 

kommer til at bekræfte den herskende magt. 

 Kritisk teori får dog stadig med Hegel begreber til at tænke sandheden som 

resultatet af en erfaringsproces, der strækker sig over tid. Med til den dialektiske 

erfaringsproces hører også, at bevidstheden bliver bevidst om sig selv som be-

vidsthed. Og Hegel lader det ikke blive ved dette. Med den menneskelige bevidste 

væren som model tænker Hegel hele den menneskelige og naturlige virkelighed 

som en væren, der gennem historien kommer til bevidsthed om sig selv. For He-
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gel er virkeligheden selvbevidst som ånd, når der er skabt en enhed af indbyrdes 

frie og selvstændige selvbevidstheder, når „jeg er vi’et og vi er jeg’et“ (Hegel 2005 

[1807]: 140). Det er ud fra denne filosofiske idé, at Hegel, Marx og siden kritisk 

teori tænker historien som en samlet udvikling, hvor menneskeheden kollektivt 

kommer til bevidsthed om sig selv. Konkret betyder det, at arbejderne skal orga-

nisere sig, så de kan blive bevidste om deres rolle som historiens subjekt.

 Som Horkheimer understreger, er dialektikken for kritisk teori både materia-

listisk og uafsluttet. Det betyder ikke, at dialektikken har mistet muligheden for 

at blive sand; når det sande er det hele, så er sandheden historisk og principielt 

uafsluttet, hinsides såvel absolutisme som relativisme. Med den bestemte nega-

tion afdækkes det ensidige og betingede i egne og andres tanker, og til det behø-

ves intet „overhistorisk og derfor overspændt sandhedsbegreb“, der i sidste ende 

hidrører fra „Gudsbegrebet“ (Horkheimer 1988c [1935]: 295). Historisk betyder 

det uafsluttede, at bekræftelse af bestemte sandheder vil afhænge af „endnu ikke 

fuldendte historiske processer“, som han skriver. Kategorier som „historie, sam-

fund, fremskridt, videnskab“ og sågar „dialektik selv“ kan faktisk helt ændre be-

tydning, da de alle blot er „momenter“ i den aktuelle „erkendelseshelhed“ (ibid.: 

309-10). Selvom vi altså ifølge Marx har et begreb om historiens mål som det for-

nuftige samfund, og selvom vi forventer det realiseret i historisk tid, er vi ifølge 

Kant afskåret fra at erkende dette mål i detaljer. 

oplysningens formørkelse

Grundlaget for kritisk teoris optimisme var fra begyndelsen modsigelsesfuldt, 

og det er almindeligt at betragte Horkheimer og Adornos bog fra 1947, Dialek-

tik der Aufklärung (Oplysningens dialektik), som et udtryk for en forskydning i ret-

ning af en pessimistisk civilisationskritik. Oplysningens dialektik betegner en lo-

gik i den historiske udvikling fra myte til oplysning, der viser, hvordan oplysning 

nødvendigvis selv går over i myte (Horkheimer & Adorno 1981 [1947]: 25). Ifølge 

Horkheimer og Adorno har mennesket således altid måttet vælge mellem un-

derkastelse under naturen eller naturens underkastelse under sig selv (ibid.: 49). 

Mennesket står som ånd over for en natur, hvis enhed netop etableres af herre-

dømmet over den. Distancen mellem hersker og behersket skaber på sin side mu-

ligheden for forholdet mellem subjekt og objekt (ibid.: 25-29); bag det videnskabe-

lige forhold til naturen ligger med andre ord et praktisk forhold, som bestemmes 

af en uforsonlig kamp. Videnskab er ligesom teknik og arbejde en måde, hvorpå 

vi som mennesker med vores bevidste væren undertvinger naturen. 
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 For Horkheimer og Adorno er udgangspunktet den fornuft, som man med He-

gel kan betragte som objektivt til stede i virkeligheden. Den objektive fornuft mod-

svares af en subjektiv fornuft, og for Horkheimer og Adorno er det klart, at den sub-

jektive fornuft i det moderne kapitalistiske samfund bliver en instrumentel fornuft 

(ibid.: 6). En fornuft er instrumentel, når den begrænser sig til at vælge de bedste 

midler til at opnå selviske mål og via kalkule optimere målopfyldelsen. En sådan 

fornuft er det, som Weber kalder „formålsrationalitet“ (Weber 1921-22: §2). Poin-

ten for Horkheimer og Adorno er, at subjektiviteten i fornuften bestemmes ved, at 

man sætter sine egne mål højere end de tilsyneladende objektivt givne sociale nød-

vendigheder, fx ved at snyde andre: „Listen er ikke andet end den subjektive udfol-

delse af offerets objektive usandhed“ (Horkheimer & Adorno 1981 [1947]: 69f).

 Ifølge Horkheimer og Adorno udvikler de vestlige oplyste samfund videnskab, 

teknik og subjektiv fornuft, og oplysning er derfor frigørende for mennesket, for-

di den øger menneskets herredømme over naturen. Problemet er imidlertid, at 

mennesket også selv er natur. Når herredømme medfører den nævnte identitet af 

alt naturligt, har det også som konsekvens, at „intet tillige må være identisk med 

sig selv“ (ibid.: 28). Beherskelsen er derfor frigørende som selvbeherskelse, men 

den medfører også, at man ikke kan betragte sig selv eller andre mennesker som 

selvstændige fornuftige individer. Med øget subjektiv oplysning og rationalitet får 

vi uanset intentionerne øget umenneskelighed og samfundsmæssigt barbari. 

 Ifølge Oplysningens dialektik udfoldes der en tvingende dialektisk logik bag om 

ryggen på den virkelige verdens fornuftsvæsner, og dialektik fremhæves ikke læn-

gere positivt som en metodisk mulighed for videnskaben. Hegels bestemte nega-

tion beskrives ikke som udtryk for fornuftig konkret skepsis, der bør tjene som 

forklaringsprincip i en frigørende samfundsvidenskab. Tværtimod betragtes en 

dialektisk proces nu som „totalitet i system og historie“, der fører til „det absolut-

te“ og forfalder til „mytologi“; oplysningen er simpelthen „totalitær som kun et 

system“ (ibid.: 40f). Horkheimer og Adorno understreger, at „frihed i samfundet 

er uadskilleligt fra oplysende tænkning“; men oplysningen indeholder også kim 

til tilbageskridt, og uden erkendelse af disse destruktive træk går man fejl af sand-

heden om oplysningen (ibid.: 13).

 Sideløbende hermed skærpes kritikken af positivismen og især pragmatismen. 

I 1935 kunne Horkheimer således anerkende, at en teori må bekræftes ved sin 

frugtbarhed og nytte, og at bevis og bekræftelse, jf. den amerikanske pragmatiske 

filosof John Dewey (1859-1952), må ligge i „værker, konsekvenser“. Horkheimer 

mindede blot om, at pragmatisme og positivisme mangler en forståelse af, at tro-

en på den fri konkurrences lyksaligheder dækker over en sandhed om den gæl-
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dende orden som uretfærdig og usand (Horkheimer 1988c [1935]: 300ff). I 1947 

er kritikken mere uforsonlig. I Fornuftens formørkelse konkluderer Horkheimer, 

at det grundlæggende i pragmatismen er, at „vore ideer er sande, fordi vores for-

ventninger indfris, og vore handlinger er succesfulde“. Pragmatismen afspejler 

et samfund uden tid til at „huske eller tænke sig om“ (Horkheimer 1947: 43-44). 

Dens ideal er som resten af det moderne industrisamfund blot „effektivitet“, og 

eftersom den reducerer fornuften til blot et „instrument“ og ser bort fra „fornuf-

tens spekulative evne“ hinsides eksisterende videnskab, er pragmatismen sim-

pelthen „antifilosofisk“ (ibid.: 50ff). 

 Her er det så, at man ofte ser et tragisk endeligt for den klassiske kritiske teo-

ri: Auschwitz viser, at den totaliserede instrumentelle subjektive fornuft er slået 

igennem i forholdet til vores medmennesker. Derved forsynder vi os mod noget 

grundlæggende etisk, som Kant har formuleret i sit kategoriske imperativ, nem-

lig, at man aldrig må behandle et menneske blot som middel; man skal altid til-

lige se det som mål (Kant 2006 [1785]). Som Wellmer bemærker, må kritisk teori 

efter Oplysningens dialektik begribe sig selv som en afmægtig protest mod et „apo-

kalyptisk system“ af „fremmed- og tingsliggørelse“ (Wellmer 1969: 54), og det er 

også Habermas’ konklusion (Habermas 1981, bd.1: 505ff). 

 Wellmer har imidlertid siden bemærket, at Horkheimer og Adorno bevidst 

bruger overdrivelsen som erkendelsesmetode (Wellmer 2005: 240; Jepsen 2010: 

31): Kun overdrivelsen er sand, som de skriver (Horkheimer & Adorno 1981 

[1947]: 139). If. Weber skal en idealtype i sin begrebslige renhed konstrueres som 

ensidig og „virkelighedsfremmed“ (Weber 2003 [1904]: 190, 1921-22: §1), og Hon-

neth har i forlængelse heraf argumenteret for, at Oplysningens dialektik ikke er et 

stykke pessimistisk historiefilosofi, men en bevidst overdreven idealtype, der tje-

ner til at skærpe erkendelsen af modsigelserne i det moderne samfunds kapita-

listiske kultur (Honneth 2005: 172f). Uanset om dette er tilfældet eller ej, så æn-

drede den metodiske tilgang sig imidlertid med genoplivningen af kritisk teori, 

hvor især Habermas spillede en vigtig rolle. Det ser vi på i det følgende. 

6.4	 gentænkningen af den kritiske teori

Efter anden verdenskrig blev Institut for Socialforskning genoprettet som en in-

stitution tilknyttet universitetet i Frankfurt. I begyndelsen var man henvist til at 

leve af midlertidige bevillinger og forskningsprojekter, og her nød man godt af 

de amerikanske initiativer med henblik på at udvikle Tyskland til et demokratisk 
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samfund (Wiggershaus 1986: 484). Kritisk teori havde udviklet erfaringer med 

empirisk samfundsvidenskab i USA, hvor Adorno bl.a. havde ledet et empirisk 

studium af den autoritære personlighed (Adorno 1975 [1950]). For den kritiske 

teori blev det derfor vigtigt igen at markere forskellen mellem den kritiske og den 

traditionelle tilgang til samfundsvidenskab, og det førte til den berømte Positivis-

mestrid i den tyske sociologi, der nåede et højdepunkt ved et møde i Det Tyske So-

ciologiske Selskab i 1961. Her diskuterede den kritiske rationalismes hoved figur, 

den østrigske filosof Karl R. Popper (1902-94) (se kap. 3), videnskabelighed med 

Adorno, og begge benyttede lejligheden til at introducere en ny generation af tyske 

filosoffer, nemlig henholdsvis Hans Albert (1921-) og Jürgen Habermas (Adorno 

1969a; Dahms 1994). 

 I det følgende skal vi se på nogle dimensioner af genoplivningen af den kritiske 

teori. Først ser vi på, hvordan Adorno og Habermas kritiserer positivistisk viden-

skabsteori for objektivisme og decisionisme. Dernæst præsenteres Habermas’ 

analyse af Marx’ materielle forståelse af bevidstheden, hvis fokus på produktion 

imidlertid kritiseres for at overse kommunikation. Videnskabsteoretisk giver det 

anledning til at sondre mellem tre erkendelsesinteresser, hvor samfundsviden-

skab og filosofi er kendetegnet ved en frigørende erkendelsesinteresse. Endelig 

ser vi på, hvordan dette perspektiv ændres med Habermas’ paradigmeskift, hvor 

kommunikation erstatter bevidsthed som det grundlæggende udgangspunkt.

Kritik af positivistisk videnskabsteori

Habermas trækker i Teori og praksis fra 1963 en linje tilbage til det klassiske op-

lysningsprojekt. Frigørelse er kun mulig gennem videnskabelig indsigt i tvang, 

der kan begrunde en fornuftig praksis. Problemet i det moderne industrisam-

fund er imidlertid, at den materielle basis for vores samfundsmæssige liv er ble-

vet et funktionelt sammenflettet system af forskning, teknik, produktion og for-

valtning, der er helt „uoverskueligt“ (Habermas 1971 [1963]: 309). Man kan ikke 

længere klart adskille praktiske og tekniske spørgsmål. Eksempelvis kan det i 

dag ofte være vanskeligt at afgøre, hvornår påbud og forbud er begrundet i com-

puterlogik, og hvornår de er begrundet i ret og retfærdighed. Hvad angår selve 

videnskaben, reduceres den til produktivkræfter, og som sådan kan den ikke be-

grunde svar på praktiske spørgsmål (ibid.: 308). Denne udvikling afspejledes i 

den selvforståelse af videnskab, som udtrykkes i det 20. århundredes videnskabs-

teori – dvs. først og fremmest positivismens idé om objektiv viden. Her ligger 

Habermas i forlængelse af Horkheimers idé om, at såvel videnskabsteori som 



1896 . 	 k r I t I s k 	t e o r I

samfundsvidenskab må sætte fokus på videnskabens indlejring i de mere gene-

relle samfundsstrukturer.

 Wellmer har bemærket en afgørende forskel i det felt, vi i dag kender som vi-

denskabsteori. På den ene side har vi den logiske positivisme, jf. Carnap, der sig-

ter på at rekonstruere det videnskabelige sprog ud fra et fokus på udsagns me-

ningsfuldhed. På den anden side er der Poppers kritiske rationalisme, der sigter 

på en logisk-metodologisk rekonstruktion af selve forskningsprocessen (Wellmer 

1969: 16). Hvor den logiske positivisme med udgangspunkt i semantiske diskus-

sioner giver metodemæssige anbefalinger, stiller den kritiske rationalisme krav 

til viden og logik, der bestemmer videnskab som den praksis kritisk at vurdere 

resultaterne af en undersøgelsesproces. Kritisk teori betragter imidlertid begge 

som udtryk for positivisme, og det skyldes, at begge kun vil forholde sig til det 

fremtrædende, det vil sige til de positivt givne fænomener. Såvel den logiske po-

sitivisme som den kritiske rationalisme er resultat af den erkendelsesteoretiske 

splittelse, der blev udviklet hos bl.a. Descartes og Kant, altså i den borgerlige filo-

sofi som beskrevet ovenfor. Positivismen er således kendetegnet ved, at den ikke 

– som Hegel og Marx – vil lade videnskaben diskutere forholdet mellem det blot 

fremtrædende og det væsentlige, mellem begreb og genstand. 

 Ifølge Adorno er det væsentlige ved samfundet det, som er skjult, men som 

ikke desto mindre bestemmer kendsgerningerne, nemlig de love, som historien 

hidtil har adlydt. Dette væsen er dog et „uvæsen“, der fornedrer og truer menne-

skers liv; men det er netop, når denne modsigelse fremtræder, at det væsentlige 

lader sig erkende (Adorno 1973 [1966]: 169). For Adorno er den samfundsmæs-

sige virkelighed grundlæggende modsigelsesfuld, og derfor truer positivismens 

idealer om klarhed og eksakthed med at gå fejl af det, man ønsker at erkende 

(Adorno 1972c [1962]: 548). Når sagen, der skal erkendes, er kompleks, er et krav 

om simpelhed og retlinethed ikke nødvendigvis ideelt (ibid.: 553). 

 Videnskabsteorien er altså positivistisk, men ifølge Habermas er den samtidig 

objektivistisk. Erkendelse er en proces, der både har en subjektiv og en objektiv 

side, men både Popper og de logiske positivister har ifølge Habermas en tydelig 

uvilje mod at reflektere over de subjektive betingelser for viden. Habermas under-

streger i Om socialvidenskabernes logik fra 1970, at for Popper skal videnskabelige 

teorier korrespondere med uafhængige kendsgerninger (Habermas 1970: 45). En 

sådan objektivisme bryder imidlertid med den klassiske erkendelsesteori, hvor 

bevidstheden netop spiller en afgørende rolle. Habermas sporer videnskabsteo-

riens objektivistiske brud med erkendelsesteorien til den østrigske filosof Ernst 

Mach (1838-1916), der var en afgørende inspiration for den logiske positivisme. 
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For Mach gives der kun kendsgerninger, og de er umiddelbart givne og objekti-

ve. Mach betragter disse som elementer, der både er byggesten „for den legem-

lige verden og for bevidsthedens hypostaserede fornemmelser“. Videnskabens 

genstand betragtes som „ lovmæssigt strukturerede kendsgerninger“ (Habermas 

1973 [1968]: 91), og Habermas betragter derfor Machs positivistiske objektivisme 

som en fuldtudbygget „kendsgerningsontologi“ (ibid.: 109).

 Poppers accept af en sådan positivistisk objektivisme betyder ifølge Habermas, 

at Popper ignorerer forudsætningerne for de videnskabelige udsagn og teorier. 

Det drejer sig både om sproglige, kulturelle og samfundsmæssige aspekter. Med 

til sidstnævnte hører bevidstheden om, at teoretisk information kan anvendes 

teknisk (Habermas 1970: 51). Videnskab i det moderne samfund er en produk-

tivkraft, og som praksis har den derfor en bestemt iboende erkendelsesinteresse, 

nemlig den tekniske beherskelse af sin genstand. Habermas anerkender, at posi-

tivismen trods objektivismen kan være ideologikritisk i forhold til værdimetafysik 

og fænomenologisk ontologi, men det bliver en „forkortet“ kritik. Positivismen 

hænger fast i en teknisk rationalitet (Habermas 1971 [1963]: 318ff), som i sidste 

ende kan fortolkes maskinelt. 

 Hvad værre er, kommer Popper til at forfægte en form for decisionisme, hvor 

beslutninger løsrives fra enhver form for rationalitet. Poppers kritik af metafysisk 

dogmatisme munder således ud i et valg, som han ikke mener, kan begrundes, 

nemlig valget mellem „viden og tro“ (ibid.: 328). Det er i sidste ende et irrationelt 

valg, og det er uacceptabelt for en videnskabsteori, der vil udgøre grundlaget for 

en kritisk-rationel videnskabelig teori og praksis. For Habermas er det, som for 

den ældre generation af kritisk teori, udviklingen af teknisk instrumentel rationa-

litet i det moderne samfund, der medfører denne praktiske irrationalitet. 

 Habermas vil imidlertid insistere på, at teori stadig kan tænkes ud fra det klas-

siske oplysningsprojekt. Teori skal således kunne være båret af fornuftens inter-

esse for myndighed, handlingens autonomi og frigørelse fra dogmatisme (ibid.: 

310), og da den nuværende samfundsmæssige virkelighed ikke er befordrende for 

teori i denne forstand, kan teori aktuelt kun være kritisk teori. Ifølge Habermas 

må det for en kritisk samfundsvidenskab være målet igen at kunne tænke viljen 

som oplyst, så interesser ikke blot er subjektive og beslutninger vilkårlige (ibid.: 

315-16). Forholdet mellem erkendelse og interesse bliver derfor centralt for hans 

udlægning af kritisk teori.
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Erkendelse og interesse

I tiltrædelsesforelæsningen „Erkendelse og interesse“ fra 1965 fremhæver Ha-

bermas, hvordan Husserls fænomenologi kan ses som en kritik af den netop 

beskrevne objektivisme. Husserls analyse af bevidstheden gør det klart, at gen-

standene for videnskabelig analyse har rødder i vores primære førvidenskabelige 

livsverden, og at det er subjektet, der givet mening til objektet. Ifølge Habermas 

forfalder Husserl dog selv til objektivisme blot i en lidt anden form, da hans teo-

ribegreb forbliver traditionelt (Habermas 1969 [1965]: 151ff), således som også 

Horkheimer understregede det. For at gentænke kritisk teori tager Habermas der-

for i bogen Erkendelse og interesse fra 1968 fat i de grundlæggende forudsætninger 

for den oprindelige kritiske teori, nemlig Hegels kritik af Kants erkendelsesteori 

og Marx’ kritik af Hegels idealisme. 

 Ifølge Habermas er det først med Hegel, at vi får ideen om erkendelse som et 

objektivt resultat af en virkelig bevidstgørelse, hvor arbejdet spiller en afgørende 

rolle. Hegel tydeliggør således, at arbejdet er afgørende for dannelsen af subjek-

tets selvbevidsthed, idet subjektet forarbejder objektet efter en idé, som subjektet 

så kan genkende som sin egen (Hegel 2005 [1807]: 149), hvor modsætningen er 

en objektivistisk tankegang, der siger, at subjektet går ud i verden og møder ting, 

der objektivt ligger derude og venter. Denne erkendelse af arbejdets betydning 

gør subjektet bevidst om sit eget potentiale. Den unge Marx betragter i forlæn-

gelse heraf produktion som den grundlæggende menneskelige aktivitet overho-

vedet, idet mennesket både producerer sig selv, sin familie, sin omverden og sin 

bevidsthed (Marx & Engels 1969 [1845-46]: 21ff). I forlængelse af Horkheimer ar-

gumenterer Habermas for, at der hos Marx ligger alle præmisserne til at skærpe 

Hegels kritik af erkendelsesteorien i en materialistisk retning (Habermas 1973 

[1968]: 43); men Habermas kritiserer Marx’ totalisering af arbejde og produkti-

on som den primære menneskelige praksis. Ifølge Habermas har Marx fortolket 

Hegels begreb om arbejde alt for instrumentelt, og det betyder, at Marx reduce-

rer refleksion til blot instrumentel handlen. Marx sondrer ikke mellem naturvi-

denskabernes og kritikkens logiske status, og Habermas kan derfor konkludere, 

at Marx simpelthen „forstår begrebet refleksion efter mønstret for produktion.“ 

(ibid.: 59ff).

 Habermas mener imidlertid, at Marx i andre sammenhænge antyder den af-

gørende sondring, nemlig mellem arbejde og interaktion (ibid.: 71). Trods alle 

forsøg på definitorisk at underordne hele den samfundsmæssige praksis under 

begrebet om produktion må Marx således erkende, at sammenhængen i såvel for-

holdet mellem produktion og distribution som institutionaliserede magtforhold 
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hviler på en „symbolsk formidlet interaktion“ (ibid.: 75). Det giver Habermas an-

ledning at sondre mellem „instrumentel handlen“ og „kommunikativ handlen“. 

Instrumentel handlen er svaret på den ydre naturtvang og bestemmer den kon-

trol, som produktivkræfterne har over naturen, mens kommunikativ handlen 

er svaret på undertrykkelsen af egen indre natur. Mens frigørelsen fra den ydre 

naturmagt sker gennem skabelsen af teknisk brugbar viden, lykkes frigørelsen 

fra den indre tvang i den grad, det lykkes at organisere samfundets interaktion 

som en „herredømmefri kommunikation“ (ibid.: 71f). Selv om Marx således gi-

ver mulighed for den afgørende sondring mellem teknisk „produktionsviden“ og 

praktisk „refleksionsviden“, mener Habermas dog, at disse sondringer udfoldes 

bedre i Hegels teologiske ungdomsskrifter, hvor de indgår i en „sædelighedens 

dialektik“ (ibid.: 77).

 Habermas understreger, at erkendelse i samme grad er et instrument for over-

levelsen som en overskridelse af denne instrumentalitet (Habermas 1969 [1965]: 

162). Over for de empirisk-analytiske videnskabers erkendelsesledende interesse 

i teknisk beherskelse stiller Habermas en praktisk erkendelsesinteresse som gæl-

dende for de historisk-hermeneutiske videnskaber. Kritisk teori har fra begyndel-

sen været orienteret mod frigørelse, og Habermas mener derfor i tiltrædelsesfore-

læsningen, at man kan tale om en tredje iboende erkendelsesinteresse i kritisk 

samfundsvidenskab og filosofi, nemlig en „emancipatorisk erkendelsesinteresse“ 

(ibid.: 155). Pointen med denne tredeling er ikke, at den enkelte videnskabsmand 

eller -kvinde har eller skal have den pågældende interesse, men at de nævnte inte-

resser gør de pågældende former for videnskab meningsfulde såvel teoretisk som 

i praksis. 

det kommunikative paradigme

Habermas’ hovedværk Teorien om den kommunikative handlen fra 1981 er både et 

brud med og en videreførelse af disse videnskabsteoretiske diskussioner. Haber-

mas fremhæver således ideen om den kommunikative handlen som en kritisk 

målestok for samfundsteori (Habermas 1981, bd.1: 7), men mener, at den skal 

tænkes på en helt anden måde. Han argumenterer således for nødvendigheden 

af helt at forlade de subjekt- og bevidsthedsfilsofiske præmisser, som kritisk teori 

hidtidig har hvilet på – jf. Horkheimers idé om den dialektiske udvikling mod en 

mere sand erkendelse. I stedet skal kritisk teori gå ud fra et kommunikationsteo-

retisk paradigme: Det afgørende for den normative stillingtagen skal hverken væ-

re erkendelse i den klassiske forstand (som hos Kant, Carnap og Popper), bevidst-
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hedens erfaringsdannelse eller bevidstgørelse (som hos Hegel, Marx og Horkhei-

mer); det afgørende er den rationelle argumentation og „indforståelse“, dvs. den 

gensidige forståelse, der kan finde sted i en herredømmefri kommunikation un-

der ideelle omstændigheder. Derved går Habermas fra den grundlæggende an-

tagelse af en subjekt-objekt-relation til at fokusere på subjekt-subjekt-relationen. 

 I motivationen for dette „paradigmeskift“ (Habermas 1981, bd.1: 525) fremhæ-

ver Habermas sine erfaringer med at omgås andre. Disse erfaringer giver ham 

et begrundet håb om, at „vellykket interaktion“ kan danne grundlag for en „ube-

skadiget intersubjektivitet“. En sådan „venlighed“, som han kalder det, udeluk-

ker ikke konflikter, men kan transformere dem til „humane former“ (Habermas 

i Holzer 1987: 15). Idealet om interaktion gennem kommunikativ handlen giver 

anledning til analyser af den grundlæggende logik i forskellige typer rationelle 

diskurser. Diskurser er rationelle, når man kan argumentere og begrunde en stil-

lingtagen, og det mener Habermas er tilfældet ikke bare inden for det teknisk-

instrumentelle felt og det praktisk-etiske, men også æstetisk kritik, psykoterapi 

og kunstneriske ytringer. De er alle „symbolske ytringer“, der er forbundet med 

såkaldte „gyldighedsfordringer“ (Habermas 1981, bd.1: 44) – dvs. krav, der kan 

gøres gældende som almene normer. Grundlæggende for vellykkede diskurser 

er selvfølgelig et krav om forståelighed, men derudover kan teoretiske diskur-

ser siges at fordre sandhed og anvendelighed (som i videnskab), mens praktiske 

diskurser fordrer normativ rigtighed (som i etik, politik og pædagogik), og tera-

peutiske diskurser fordrer subjektiv oprigtighed. I alle tre tilfælde er der tale om, 

at en specifik type diskurs gør sig gældende ved at leve op til almene normative 

krav.

 Kritisk teori bestemmes nu ikke som samfundsvidenskab ud fra antagelsen af 

en materialistisk dialektik eller en emancipatorisk erkendelsesinteresse. I stedet 

anlægger Habermas et eksplicit normativt perspektiv, hvor gyldighed hviler på 

klare begrundelser. Her bliver den nævnte oplevelse af omgang med andre vigtig, 

og et centralt begreb er her livsverden (se også kap. 5). Husserl forstod oprindeligt 

livsverdenen bevidsthedsfilosofisk, nemlig som den førvidenskabelige betingel-

se for konstruktionen af meningsfulde objekter for videnskaben (Husserl 1962 

[1936]: 48f.). I forlængelse af den østrigske sociolog Alfred Schütz (1899-1959) 

fortolker Habermas imidlertid livsverdenen intersubjektivt som helheden af det, 

der er definerende for „indforståelse som sådan“. 

 Afgørende for kritisk teori bliver således ideen om en livsverden, hvor taler og 

lytter kan gøre sig forståelige over for hinanden om noget i den objektive, sociale 

eller subjektive verden (Habermas 1981, bd.2: 192). Det er her, vi kan føre ratio-



194 V I d e n s k a b s t e o r I

nelle diskurser udelukkende i forhold til de nævnte gyldighedskriterier; det er her, 

vi kan kommunikere symbolsk og udelukkende orienteret mod indforståelse. 

 Helt modsat forholder det sig med systemet, det vil sige økonomien og staten. 

Systemet fungerer ved hjælp af styringsmedierne penge og magt og er bestemt 

ved instrumentel og strategisk handlen. For Habermas er en handling strategisk, 

hvis den er egoistisk resultatorienteret og instrumentelt kalkulerer med modpar-

tens rationalitet (ibid., bd.1: 385). Habermas understreger dog, at både system og 

livsverden er nødvendige for et moderne samfund. Mens livsverdenen således 

er ramme om den kulturelle reproduktion, så er systemet dér, hvor samfundets 

materielle reproduktion finder sted, og Habermas taler i den forbindelse om „en 

slags normfri socialitet“ (ibid., bd.2: 455).

 Livsverdenen er betingelsen for herredømmefri kommunikation, det vil sige 

interaktion, der ikke er fordrejet af systemet. Ifølge Habermas skal kritisk teori 

kritisere systemets kolonisering af livsverdenen (ibid., bd.2: 522) som en beska-

digelse af menneskelig interaktion. Det normative grundlag for denne udgave af 

kritisk teori uddyber Habermas i en „kommunikationsetik“ (ibid., bd.2: 147), der 

siden har fået betegnelsen „diskursetik“. Ideen er her, at kun de værdier, der kan 

få bifald fra alle deltagere i en praktisk diskurs, kan gøres gældende som univer-

selt gyldige normer (Habermas 1983: 103). 

 Med så stærke krav til normativ rigtighed kan man derfor betragte kravet til 

moralske udsagn som sandhedsanalogt (Habermas 1999: 284). Både teoretiske 

og praktiske udsagn kan siges at have kognitivt indhold, men forskellen ligger i 

verdensforholdet. Mens den teoretiske diskurs i kravet om sandhed har en refe-

rence uden for sig selv, nemlig til den objektive verden, mangler moralske gyl-

dighedskrav dette (ibid.: 296). Til gengæld er den praktiske diskurs stedet for 

menings- og viljesdannelser (ibid.: 314), og i sin seneste diskussion af forhol-

det mellem teori og praksis fremhæver Habermas Aristoteles’ idé om praktisk 

filosofi, det vil sige filosofi, der fokuserer på spørgsmålet om „klog livsførelse“ 

(ibid.: 320). Dermed bekræfter Habermas den kritiske teoris udgangspunkt, altså 

at samfundsvidenskaberne skal forpligte sig på sandheden, og at dette også inde-

bærer at medvirke til at realisere et sandt samfund, der følger fornuftige princip-

per og sikrer retfærdighed. Selv om Habermas ikke mener, Aristoteles’ praktiske 

filosofi kan gøres gældende under „moderne betingelser for postmetafysisk tænk-

ning“ (ibid.: 321), bliver det måske alligevel her, kritisk teori især skal finde sine 

fremtidige muligheder.
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6.5	 konklusion

Horkheimers udkast til kritisk teori var baseret på en kritik af traditionel teori 

for ikke at medtænke sine egne historiske og samfundsmæssige betingelser. Det 

skulle kritisk teori gøre, og ydermere ville kritisk teori tage aktivt parti i kampen 

for et fornuftigt samfund og frigørelsen af de undertrykte. Kritisk teori blev her (jf. 

Marx) tænkt som en materialistisk dialektik, hvis historiske logik imidlertid efter-

hånden tog en pessimistisk retning. Trods den kritiske teoris store teoretiske po-

tentiale førte den således til praktisk håbløshed, og det er dette forhold, som bl.a. 

Habermas har forsøgt at gøre op med, således at kritisk teori fortsat kan danne 

grundlag for samfundsvidenskabelig forskning både i teori og praksis. 

 Videnskabsteoretisk er Habermas gået fra ideen om erkendelsesinteresser 

som bestemmende for videnskabelighed til en idé om gyldighedsfordringer som 

definerende for diskurser, og her er især to typer diskurser afgørende for kritisk 

teori, nemlig teoretiske og praktiske diskurser. Uanset om Habermas har ret el-

ler ej i sit kommunikationsteoretiske paradigmeskift, vil kritisk teori i de næste 

mange år være præget af hans imponerende bestræbelser på at udvikle og disku-

tere teoriens videnskabsteoretiske grundlag. Vi lever mere end nogensinde før i 

et kapitalistisk samfund, og præmisserne for kritisk teori er derfor bestemt ikke 

forældede. 

 Ifølge kritisk teori er det altid værd at huske på følgende: 

• Videnskabelig erkendelse er ikke blot et logisk forhold mellem subjekt og ob-

jekt, men en materiel erfaringsproces, der finder sted i bevidsthed og samfund.

• Sandheden er ikke en korrespondens mellem teori og empiri; et sandt sam-

fund er et retfærdigt samfund, og samfundets sandhed er derfor ikke realise-

ret endnu.

• Samfundsvidenskab skal ikke bare beskrive eksisterende samfund; samfunds-

videnskab skal bruge fantasi, tænke sig til det sande samfund og bidrage til at 

realisere det. 

• Samfundsvidenskabelige diskurser skal ikke blot være sande i teoretisk for-

stand, men også rigtige i praktisk forstand, altså i forhold til etik, politik, ret 

og pædagogik.


