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til både det socialvidenskabelige og det geografiske felt. Den socialteoretisk orienterede geografi har
manifesteret sig internationalt i mange debatter inden for samfundsvidenskab og humaniora, ligesom den selv

i stigende grad har åbnet sig for indflydelse fra andre fag. Det er denne tværvidenskabelige tendens, der
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og danner grundlag for opfattelser af socialt liv, der vægter forskellighed og kontekstualitet. I dette indgår
også bestræbelser på at overskride den omdiskuterede dikotomi mellem konstruktivisme og realisme. Bogen
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