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Kollektiv identitet Birgitta Frello Hent PDF Henvisninger til kollektiv identitet er gennem de seneste årtier i

stigende grad blevet centrale i både hverdagssproget, det politiske liv og samfundsforskningen. Den
omsiggribende brug af identitetsbegrebet indebærer dog ikke, at det altid er klart, hvad der henvises til.
Kollektiv identitet - kritiske perspektiver giver et overblik over centrale identitetsteoretiske temaer og

perspektiver såvel som en grundig indføring i udvalgte identitetsteorier. Ved at fokusere på teorier, der har en
kritisk tilgang til forståelsen af kollektiv identitet, problematiserer Birgitta Frello identitetsbegrebet med

henblik på at rive det ud af den selvfølgelige hverdagsforståelse. Frello identificerer væsentlige teoretiske og
metodologiske skillelinjer mellem forskellige former for identitetsteori og giver dermed redskaber til en mere
analytisk forståelse af identitetsproblematikker. Bogen er tænkt som lærebog på videregående uddannelser og

som overblik og kritisk indføring til brug for forskere inden for feltet. Den kan læses som en samlet
fremstilling, eller de enkelte kapitler kan læses som fritstående diskussioner af udvalgte tilgange og teorier.
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