
Scandinavian critical 
theory Round Table

Kritisk teori “har som 
gjenstand menneskene 
som produsenter av sin 
samlede historiske livs-
form” (Horkheimer). Men 
hvordan kan en slik kritisk 
teori inspirere kritisk em-
pirisk samfunnsforskning, 
og omvendt? Gir empi-
riske studier og kritisk 
teori hverandre gjensidig 
støtte, eller klarer de seg 
best hver for seg?

Konferansen utelukker 
ingen av delene, men be-
toner i hovedsak behovet 
for kontakt og samarbeid: 
Generell teori og filosofi 
kan ikke i lengden overse 
folk flest og deres “smer-
tefulle livserfaringer” 
(Barrington Moore), og 
detaljstudier av slike kan 
ikke stå uten allmenne be-
greper og teori. Begge må 
reflektere over kritikken 
som virksomhet og stadig 
bearbeide kritikkens selv-
forståelse. Motsetningen 
mellom teoretikere, og 
detalj- eller felt-forankrede 

kritikere kan kanskje 
personifiseres i typene 
Habermas og Bourdieu. 
Retninger av typen ratio-
nal choice avviser begge 
med at kritisk teori er ‘mo-
ralisering’ og at feltstudier 
bygger på ‘mystifikasjon’ 
(Hedström). Slik mot-
stand bør kritiske sam-
funnsforskere stå sammen 
om å tilbakevise.

Program:
8.30-9.00 Morgenkaffe. 
Velkomst.

9.00-9.30  
Konferansen åpnes, 
nøkkelappell ved Kjartan 
Fløgstad

9.30-10.15  
Donald Broady: 
Fältbegreppet som 
bidrag till den kritiska 
samhällsforskningen

10.15-11.00  
Dag Østerberg: Kritisk 
situasjonsfilosofi og sosiologi

11.00-11.15 Kaffepause

11.15-12.00  
Rasmus Willig: Kritikkens 
infrastruktur

12.00-12.45  
Ståle Eskeland: De mest 
alvorlige forbrytelser

12.45-13.45  
Enkel lunsj i lokal kantine, 
1. etg. Eilert Sundts hus

13.45-14.30  
Willy Guneriussen: 
Social Change and Shifting 
Conceptions of Nature. 
The coming of “adventure 
society”?

14.30-15.15  
Benedicte Brøgger: Sosialt 
entreprenørskap

15.15-15.30 Kaffepause

15.30-16.15  
Olaug Lian: Vitenskap og 
verdier i moderne medisin: 
idealer og realiteter

16.15-17.00  
Anders Ramsay:  
Marx? Vilken Marx?
17.00-17.45  
Målfrid I. Hagen: Kunstens 
makt – maktens kunst

Etter hvert innlegg blir det 
anledning til spørsmål og dis-
kusjon 

Det er i tillegg anmeldt 
korte innlegg fra Helge Jensen, 
Sigurd Skirbekk og Pelle 
Korsbæk Sørensen, til slutt i 
programmet.

20.00- Konferansemiddag 
på restaurant Abel, 
gangavstand 5 min fra 
konferansens auditorium.

Støttet av Nordisk 
sosiologforbund,
Novus forlag/Sosiologisk 
årbok, og ISS/UiO
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No. 3 Hvornår: 
lørdag d. 26. november 
2011.

Hvor: 
auditorium 3, Eilert Sundts 
hus, Universitetet i Oslo
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