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I Netværk for kritisk teori og aktionsforskning mødes forskere og studerende fra forskellige dele af 
humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab for at diskutere og udveksle viden om og erfaringer.           
 
I Netværket arbejder vi ud fra en forståelse af at videnskaben må og bør forholde sig kritisk over for de 
samfundsforhold den undersøger og at det videnskabelige arbejde skal udføres på et eksplicit normativt 
grundlag. I Netværket undersøger vi sociale og institutionelle praksisser og strukturelle forhold, der er 
irrationelle, uretfærdige, inhumane og ødelæggende for naturgrundlaget og udvikler viden sammen med 
mennesker uden for universitetet, der kan danne grundlag for en demokratisk og bæredygtig 
samfundsudvikling med øget lighed, bedre livsbetingelser og respektfuld omgang med natur og mennesker.   
 
1: Normativt grundlag 
Kritisk teori gør op med forestillingen om en objektiv, neutral og værdifri videnskab. Al videnskab hviler på 
normative antagelser, men mainstream-videnskaben fremstiller sig selv som værdifri eller objektiv og sand. 
Det betyder ikke at vi arbejder ud fra subjektive og private vurderinger, men at vi arbejder ud fra et 
eksplicit normativt grundlag. Vi tydeliggør vores erkendelsesinteresser og det/de forskningsspørgsmål, der 
danner grundlag for det videnskabelige arbejde såvel som de forskningsmetoder, der benyttes, det 
teoretiske grundlag der arbejdes udfra og det empiriske materiale der indgår.  
 
Netværket arbejder ud fra følgende normative grundlag: 
 

 Frigørelse fra undertrykkende strukturer og praksisser 

 Udvikling af alternativer til nyliberalistisk markedsorientering og fokus på økonomisk vækst  

 Bevarelse af velfærdsstaten og kritik af New Public Management 

 Økologisk bæredygtighed 

 Socialt fællesskab 

 Et aktivt involverende demokrati på alle niveauer i samfundet 

 Etik i den forstand, at vi laver forskning med mennesker uden for universitetet, ikke om dem.  

 Forbedring af sårbare gruppers livsvilkår 
 
Netværket arbejder for at fremme disse grundværdier ved at identificere det uretfærdige, det urimelige, 
det ødelæggende og nedbrydende samt det, som mennesker selv ønsker som et godt liv. Herfra ønsker vi at 
sam-skabe vidensgrundlag for kollektiv udvikling og gennemførelse af strategier til alternative løsninger. 
 
2: Kritik af herskende paradigmer og teorier.   
Netværket arbejder for at afdække hvorfor og hvordan samfundets bærende institutioner, og de 
tankemønstre og forestillinger de er udsprunget af, skaber praksisser som undergraver bæredygtighed, 
fællesskab og demokrati.  Et vigtigt aspekt af dette kritiske arbejde handler om de videnskabelige 
institutioner og den videnskabelige praksis, som i dag i vidt omfang understøtter og legitimerer herskende 
paradigmer. Den kritiske tilgang kalder således i høj grad også på en kritisk granskning af den 
samfundsmæssige rolle, som akademikere er tiltænkt og som hovedregel også udfylder. 
 
På det teoretiske plan indebærer videnskabeligt arbejde baseret på kritisk teori en kritisk undersøgelse og 
diskussion af videnskabs- og erkendelsesteoretiske standpunkter: 
 



 der fremstiller sig som objektiv og værdifri  

 der reducerer modsætninger, strukturel magt, sociale og samfundsmæssige problemer til 
tolkningsprocesser, sproglige fænomener, narrative praksisser, og derved afleder 
opmærksomheden fra andre dimensioner 

 der lægger ansvaret på individet for løsninger af samfundsskabte problemer 

 der bygger på en forståelse af social ulighed som positiv samfundsmæssig drivkraft og/eller som ser 
markedet som ligevægtsskabende   

 der antager økonomisk vækst som den centrale værdi 
  

 
3: Involvering i græsrodsaktiviteter 
En af de konstruktive sider af at udvikle alternativer til nyliberalistisk markedsgørelse og fokus på vækst kan 
være at man som kritisk forsker engagerer sig i og understøtter konkrete aktiviteter i civilsamfundet, som 
aktivt forsøger at praktisere bæredygtighed, inkluderende fællesskab og demokrati. Denne dimension, som 
er essensen i aktionsforskning med et demokratisk perspektiv, forudsætter at man giver afkald på 
forestillingen om videnskab som uafhængig, værdifri og neutral - en forestilling som er en del af den 
’videnskabelige skoling’, der dominerer i universitetsverdenen. Forskernes opgave kan være at undersøge 
og bidrage til sociale innovative initiativer, der er udviklet som modsvar til fattigdom, eksklusion, 
segregering, underpriviligering, social ulighed og miljøbelastning. Forskernes opgave er her at sætte sig ind i 
og dokumentere de sociale visioner, strategier, handlinger samt at bidrage til social læring, dialog og 
vidensformidling mellem forskere og andre aktører i feltet.  
  
 
4: Udvikling af kritiske offentligheder 
I meget af dagens politikudvikling er åbne offentligheder erstattet af lukkede institutioner (eksempelvis 
kommissioner og vismandsinstitutioner) som har markedsgørelse og vækstskabelse som præmis og mål. 
Disse politikunderstøttende institutioner befolkes ofte af en eksklusiv kreds af eksperter med en snæver 
ideologisk faglighed. Forskning baseret på kritisk teori understøtter nye kritiske offentligheder som er i 
stand til at identificere de dominerende institutioners ideologiske faglighed, sætte de politiske 
´nødvendigheder¹ som disse institutioner producerer til debat og skabe rammer om udvikling af 
alternativer.  
 
 
5: Skabelse af rum for myndig- og ansvarliggørelse af individer, grupper og institutioner. 
Aktionsforskning kan også bidrage konstruktivt ved at planlægge og gennemføre aktiviteter, der har til 
formål at skabe rum for myndig- og ansvarliggørelse af individer, grupper og institutioner, således at 
individer, grupper og institutioner lettere kan  

 få indsigt i strukturelle forhold der vanskeliggør forandring af deres livsvilkår til det bedre, 

 blive stimuleret til at udtænke alternativer til bestående praksisser,  

 tage ansvar for de videre samfundsmæssige og økologiske aspekter af deres handlinger.  
 
 
6: Aktionsforskning og empowerment. 
Aktionsforskning er kendetegnet ved teoretisk og metodisk mangfoldighed og den metodiske tilgang til 
forskningen afhænger af erkendelsesinteressen, formålet med det pågældende forskningsprojekt, 
samarbejdspartnere m.v. 
 
I Netværk for kritisk teori og aktionsforskning tilstræber vi at skabe rammer for at praksisbaseret viden og 
forskningsbaseret viden gensidigt kan supplere hinanden. Det kan både ske gennem vidensformidling og 



dialog med praksis - før, under og efter forskningsprojektet er blevet udført f.eks. på debatmøder eller 
være metodisk integreret i et aktionsforskningsforløb.  
 
En betydningsfuld metode inden for området, er aktionsforskning hvor forskernes rolle er at være 
medskabere af demokratisk og forandringsorienteret praksis og viden som udvikles i samarbejde med 
sociale aktører. I aktionsforskning anvender vi metoder, der fremmer og udvikler forandringsideer, der 
bygger på borgeres og medarbejderes visioner og erfaringer på f.eks. utopiske fremtidsværksteder og på 
forskningsværksteder, hvor praksisbaseret viden og videnskabelig baseret viden kan mødes i en ligeværdig 
dialog.  
 
I samarbejdet mellem forskere og aktører om sociale eksperimenter er forskernes rolle aktivt at 
understøtte en progressiv social forandring, der er inkluderende og medvirker til empowerment. Forskerne 
har også en opgave i at understøtte at de inkluderende praksisser bliver iværksat på institutionelt niveau. Vi 
arbejder ofte transdisciplinært og skaber ramme om at forandringsinitiativer kan styrkes af tværfaglig viden 
fra forskersamfundet.   
 
Ved at fremme kollektiv myndiggørelse, kapacitetsopbygning og handling bidrager netværket til 
empowerment, hvorigennem sociale aktører, grupper og organisationer kan forbedre deres muligheder for 
at udvikle og forvalte ressourcer og til at udvikle strategier for et mere inkluderende og demokratisk 
samfund.  
 
 
 
 


