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“Alt socialt liv er i bund og grund praktisk. Alle mysterier, der fører teorier til

mysticisme, finder deres rationelle løsning i menneskelig praksis og i forståelsen

af denne praksis” (Karl Marx, citeret i Bottomore og Rubel 1963: 84).1

Den franske filosof, antropolog, sociolog m.m. Pierre Bourdieu blev en af det 20.
århundredes vigtigste bidragydere til udviklingen af teorier om praksis. I et am-
bitiøst forsøg på at overskride det, han så som en af de største begrænsninger i
en række af samtidens teorier, nemlig oppositionen mellem individ og sam-
fund, subjektivisme og objektivisme, individuel handling og systemisk deter-
minans, bidrog han både med en teoretisk model for social praksis, der tog ud-
gangspunkt i det, folk faktisk gør, og med en række begreber, som skulle gøre
det muligt at anvende modellen til praktisk analyse. Bourdieu ønskede at for-
klare, hvordan praksis bliver reguleret, uden at folks handlinger forstås som et
produkt af regler.

“Jeg kan sige, at al min tænkning har dette udgangspunkt: Hvordan kan adfærd

være reguleret uden at være et produkt af regler?” (Bourdieu 1990: 65).

Denne ambition involverede både udviklingen af en generel teori om praksis,
som tog form gennem hans forfatterskab,2 og var relateret til begreberne habitus,
kapital, socialt rum, strategi og felt, samt en række metodiske og epistemologiske
overvejelser, som angik analysestrategier. For Bourdieu var der en klar sammen-
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1. Alle artiklens citater er oversat af forfatteren.
2. Hovedværkerne i forbindelse med praksisteorien er Outline of a Theory of Practice (1977),

The Logic of Practice (1990) og For Practical Reasons (1998), men såvel teorien som begreber-
ne indgår i de fleste af Bourdieus arbejder.
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