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Upassende sociologi Michael Hviid Jacobsen Hent PDF Forlaget skriver: Upassende sociologi er en antologi,
der både beskæftiger sig med de dele af hverdagslivet, som vi ofte afholder os fra at indfinde os i, og som er
omgærdet af en særlig mystik, men som også analyserer nogle af de steder, vi dagligt indfinder os på uden at

tænke nærmere over, hvordan vi opfører os og hvorfor.

Bogens sigte er således en beskrivelse og analyse af såvel det ´upåagtede´ som det ´afvigende´. Igennem
antologiens essays berettes således indgående om samhandling på så forskellige steder som hospitalet, kirken,
kasinoet, swingerklubben, bussen, fitness-centret og højskolen for handicappede. Fælles for kapitlerne er
deres forsøg på at beskrive, hvordan mennesker opfører sig på disse steder, og hvilke særlige strategier,
uskrevne regler eller rutineprægede ritualer de benytter sig af i deres omgang med hinanden. Det er

herigennem, at den mikroskopiske sociale orden, som vi dagligt opretholder og reproducerer gennem vores
samhandling med andre, afspejler det overordnede samfunds værdier og normer.

Antologien redigeres afMichael Hviid Jacobsen, adjunkt i sociologi ved Institut for Sociale Forhold og
Organisation, Aalborg Universitet.
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