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tværs af human- og samfundsvidenskaberne, men han arbejdede selv først og fremmest med (idé)historien, og
det var gennem studier heraf, han udviklede de idéer, som i dag er blevet så populære. Dette nummer forsøger

således at åbne spørgsmålet om Foucaults historiske tilgang, og hvordan man med Foucault kan arbejde
videre med (idé)historien.
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Tyskland, der undersøger alt fra forholdet mellem Foucault og den franske maoisme, intellektuel historie,
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