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Politik og historie Quentin Skinner Hent PDF Forlaget skriver: Politik og historie er den første bog på dansk
af den britiske politolog og idéhistoriker Quentin Skinner, hvis arbejde i disse år vinder stadig større

udbredelse inden for samfundsvidenskab og humaniora. Skinner har markeret sig med en række
banebrydende arbejder, hvor han har påvist, at politisk tænkning ofte ikke handler så meget om at undersøge
almengyldige fænomener, men nærmere om at positionere sig i en historisk kontekst. I forlængelse af det har
han udviklet en enestående metode til at analysere den måde, politiske udsagn og andre samfundsrelaterede

ideer bliver til i relation til de givne omstændigheder.

Bogen indeholder to sider af Skinners arbejde. For det første samler den en række af hans vigtigste
metodetekster, bl.a. ´Mening og forståelse i idéhistorien´, som må betegnes som en af efterkrigstidens absolut
vigtigste tekster om historisk metode og kvalitativ analyse. For det andet rummer bogen en række af Skinners

analyser af frihedsbegrebet, bl.a. forholdet mellem statsmagten og den individuelle frihed.
Skinner viser sig her som en af vor tids vigtigste politiske teoretikere. 

Politik og historie giver både et indblik i Skinners forfatterskab og mere generelt en indføring i
samfundsvidenskabelig metode.

Bogen henvender sig til studerende på de samfundsvidenskabelige og humanistiske universitetsuddannelser
og på mellemlange uddannelser. 

Oversat fra engelsk af Morten Visby. 

Quentin Skinner er mangeårig professor i statskundskab ved Cambridge University, England. Han har været
hovedfigur i den såkaldte Cambridge-skole, der især har sat fokus på sprogets betydning i politisk tænkning.

Fra 2008-2009 er han ansat som professor i humaniora ved Queen Mary, University of London.

Frank Beck Lassen ogMikkel Thorup er henholdsvis ph.d-studerende og adjunkt ved Afdeling for
Idehistorie, Aarhus Universitet.
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