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flere sider, er de dage talte, hvor socialkonstruktivismen kunne siges at indtage en marginal position i

samfundsvidenskaberne. Den socialkonstruktivistiske diskussion har imidlertid overvejende fundet sted på et
overordnet videnskabsteoretisk niveau. Udgangspunktet for denne antologi er, at der i brug for i højere grad
at diskutere, hvilken forskel socialkonstruktivismen gør i den konkrete analyse. Med udgangspunkt i dette
spørgsmål anlægges der i antologien et analysestrategisk perspektiv på socialkonstruktivismen. Bogen

præsenterer en række forskellige analysestrategier, sådan som de udfoldes i de vigtigste forfatterskaber inden
for traditionen. Bogen udgør dermed et inspirerende katalog over socialkonstruktivismens omsætning til
konkrete strategier for forskning, der har relevans både for studerende og forskere. Socialkonstruktivistiske

analysestrategier omfatter både de bindestregssociologier, der udgør det oprindelige grundlag for
socialkonstruktivismen (videnssociologien, hverdagssociologien, kultursociologien), den aktuelle

institutionalisme (institutionel historie, spilanalyse og rolleanalyse) og den mere felt- og praksisorienterede
tradition (aktør-netværks analyse, feltanalyse og narratologi). Bogen er produceret sideløbende med bogen

Poststrukturalistiske analysestrategier, også udgivet på forlaget Roskilde Universitetsforlag.
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for denne antologi er, at der i brug for i højere grad at diskutere,
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omsætning til konkrete strategier for forskning, der har relevans både
for studerende og forskere. Socialkonstruktivistiske analysestrategier
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