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fra Hans Reitzels Forlag (som bl.a. tæller bøger om Émile Durkheim, Jürgen Habermas, Niklas Luhmann og

Max Weber) føjes nu en introduktion til den canadisk-amerikanske sociolog og socialpsykolog Erving
Goffman (1922-1982). Goffmans studieobjekt var menneskers almindelige omgang med hinanden, navnlig på
offentlige steder. Med sit store forfatterskab blev han en af 1900-tallets betydeligste sociologiske betragtere af
moderne hverdagsliv, og hans observationer om sociale spil og ritualer har gjort ham kendt – også uden for
samfundsforskernes rækker.   Bogen er skrevet af to adjunkter ved Aalborg Universitet, Michael Hviid
Jacobsen og Søren Kristiansen. Den giver et billede af Goffmans sammensatte personlighed, hans

inspirationskilder og hans arvtagere. Bogen rummer desuden en gennemgang af Goffmans hovedværker samt
en kritisk stillingtagen til hans metode. Sidst der blev udgivet en bog om Erving Goffman, skrevet af

danskere, var i 1975.  Den foreliggende bog er blevet til i samarbejde med Nils Mortensen, lektor i sociologi
ved Aarhus Universitet.  Michael Hviid Jacobsen kan træffes på 96 35 81 20 eller mhj@socsci.auc.dk. Søren

Kristiansen kan træffes på 96 35 81 40 eller ginnerup@socsci.auc.dk.
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