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Viljen til viden. Seksualitetens historie 1 er oversat fra fransk efter La volonté de savoir (1976), der var den
franske filosof Michel Foucaults (1926-84) indledende og metodisk afgørende bind til et større værk om
seksualitetens historie - de øvrige 4 bind, Foucault nåede at færdiggøre eller forberede inden sin tidlige død af
aids, foreligger ikke på dansk.
Nærværende bind 1 udkom første gang på dansk i 1978, men Søren Gosvig Olesen har grundigt revideret sin
oversættelse og forsynet den med en kyndig indledning. Det er Foucaults overordnede synspunkt, at den
menneskelige seksualitet tidligt har været underlagt den samfundsmæssige magts fortolkninger, da den er et
gunstigt middel til disciplineringer og formning af magten selv. Seksualiteten er derfor ikke blevet entydigt
undertrykt og tabuiseret, men inddraget i de skiftende interesser i offentlighed, viden og marked, og derfor
taler Foucault gennemgående om seksualitetens installationer og italesættelser, for seksualitet er ikke andet,
end hvad vi gør den til - med fx sexologi, psykoanalyse, pornografi osv. som pant på en forestillet frigørelse.
Pointen er imidlertid, at italesættelsen og disciplineringen blot har antaget nye og såkaldt moderne former.
Ved siden af den næsten samtidige fængselsanalyse, Overvågning og straf (1975, findes på norsk), er Viljen til
viden Foucaults mest udbredte og anvendte skrift.

Jeg har gennem det sidste år haft et utroligt godt samarbejde med Casper i forbindelse med en foredrags
række om salg, hvor han beredvilligt øste ud af sine mange erfaringer, gav hints til hvordan deltagerne kunne
ændre/ optimere deres egne forretninger. Læs om vores projekter og søg støtte. Relationslæringspædagogik.
Motivationen og viljen til forandring er nøglen til at få kroppen i sund balance. Forlag: Basilisk Udgivet:
2003. Mening skal mærkes. Den 26. K. Michel Foucault (født 15. Det virker ikke troligt at Plinius Den
Yngre med sin egen, og onklen Plinius Den Ældre’s samlede viden ikke skulle kende til navnet på den
tronarving/tronpåkræver, der muligvis dræbes bare et slægtsled tidligere. (2017). oktober 1926 i Poitiers, død
25. (2017). En undersøgelse af it-støtte til ordblinde elever på mellemtrinnet.
net/signatures/din_patientsikkerhed/ Øposten nr. 19 års erfaring med søgemaskineoptimering der virker; En
fuldstændig dedikation til din succes – den er nemlig også vores succes. oktober 1926 i Poitiers, død 25.
DPU, Aarhus Universitet Rapporten beskriver projektets to delprojekter. ; Petersen, D. ) er følsomme, og
berøring af disse fremmer lysten til parring. Grækenland mistede i den hellenistiske periode sin politiske
betydning til fordel for romerriget, men græsk filosofi vedblev at spille en meget stor rolle i romersk kultur.
En undersøgelse af it-støtte til ordblinde elever på mellemtrinnet.

