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Udkast til en praksisteori Pierre Bourdieu Hent PDF I denne klassiker, der udkom første gang i 1972,
præsenterer Bourdieu for første gang sin teori om menneskelig adfærd og handlen i et socialt rum.

Bourdieu tager udgangspunkt i feltstudier af slægtskabsforhold, æresbegreber, magt- og interessespil blandt
kabylerne i det nordlige Afrika. Han viser, hvordan de enkelte agerende i vidt omfang indkorporerer og

reproducerer de komplekse sociale strukturer og koder, de er rundet af.

I kabylernes stærkt ritualiserede hverdagsliv handler den enkelte ud fra et erhvervet sæt af skemaer,
præferencer og principper for, hvordan verden skal anskues og opdeles. Og meget ofte er den enkeltes praksis
ikke i samsvar med de normer han eller hun prætenderer at følge eller de repræsentationer de selv giver af

deres egen praksis.

Bourdieu forstod sin egen teori som et alternativ til både eksistentialismens og rational choice-teoriernes
ekstreme ”subjektivisme” og de mere rigide former for strukturalistisk ”objektivisme”, der ikke levner noget

råderum for det handlende og vælgende subjekt. Hans tilgang, der understreger de sociale strukturers
betydning for menneskelig interaktion, men også den enkeltes mulighed for at handle, er en antropologisk

klassiker og vinder i disse år stadig mere terræn inden for hele det samfundsvidenskabelige felt.

Oversat fra fransk efter []Esquisse d’une théorie de pratique – précédé de trois études d’ethnologie kabyle[]
af Peer F. Bundgaard.

PIERRE BOURDIEU (1930-2002), filosof, antropolog og sociolog, var forskningsleder på Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, indtil han i 1982 afløste Raymond Aron som professor ved det prestigefyldte
Collège de France. Han var en meget produktiv skribent og en af de vigtigste intellektuelle stemmer i den

franske og internationale debat.
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