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Social afvigelse Michael Hviid Jacobsen Hent PDF Forlaget skriver: Afvigelse er et fænomen, der fascinerer
de fleste, fordi det typisk er forbundet med noget farligt og forbudt. Afvigelse er også et tema, der gennem
lang tid har interesseret samfundsforskere, der med forskellige teoretiske perspektiver og metodiske tilgange

har beskrevet de ofte ganske komplekse processer, der ligger bag.   
Denne bog belyser, hvordan forskellige samfund eller samfundsgrupper på forskellige tidspunkter skaber,
definerer og sanktionerer forskellige typer af handlinger, holdninger eller livsstile som værende i modstrid

med de gældende normer og regler. Bogen argumenterer således for, at det afvigende ikke er noget
naturgivent eller i mennesket iboende, men at det vedvarende konstrueres, reguleres og revideres som en

modsætning til dét, der opfattes som ’det normale’.
I bogen gennemgås en lang række klassiske og nyere teorier samt centrale begreber om afvigelse, ligesom der
henvises til forskellige empiriske afvigelsesstudier, og der relateres løbende til politiske og praksisorienterede
problemstillinger. Der introduceres også til en række temaer, der er nært forbundne med afvigelse, så som
stigmatisering, tabuisering, andengørelse og nedgørelse, ligesom der fokuseres på flere af de forskellige
strategier, som individer eller grupper kan anvende, når de oplever at blive defineret som afvigende.   
Denne bog tilbyder således en introduktion til afvigelsestemaet både for studerende og praktikere, der

arbejder med problemstillinger i relation hertil.

 

Forlaget skriver: Afvigelse er et fænomen, der fascinerer de fleste,
fordi det typisk er forbundet med noget farligt og forbudt. Afvigelse

er også et tema, der gennem lang tid har interesseret
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