
Sociologiske tænkere
Hent bøger PDF

Espen Jerlang

Sociologiske tænkere Espen Jerlang Hent PDF Forlaget skriver: Sociologiske tænkere er en samling af en
række af efterkrigstidens vigtigste sociologiske tekster. 

Bogen rummer bidrag af: 
Zygmunt Bauman, Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Pierre Bourdieu, Michel Foucaul, Anthony

Giddens, Axel Honneth, Niklas Luhmann. 

Hver tekst er suppleret med en introduktion, der opsummerer de vigtigste pointer og giver et overblik over
den pågældende teoretikers forfatterskab. På tværs af de forskellige tekster skildrer bogen efterkrigstidens
samfundsudvikling og de forskellige modstridende, men også gensidigt supplerende teorier om den. 

Sociologiske tænkere er velegnet som lærebog i samfundsfag på gymnasiet, mellemlange uddannelser, f.eks.
lærer-, pædagog- og sygeplejeuddannelserne, og andre uddannelser, hvor en introduktion til de vigtigste

sociologiske tendenser er del af pensum.

Mere generelt er bogen ideel for læsere, der ønsker et overblik over nogle af de seneste 50 års vigtigste
sociologiske bidrag. 

Espen Jerlang er cand.psych. og tidligere rektor på Roskilde Pædagogseminarium. Han har skrevet og
redigeret flere grundbøger til især mellemlange uddannelser, bl.a. inden for psykologi.
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