
Social arv og social ulighed
Hent bøger PDF

Social arv og social ulighed Hent PDF Forlaget skriver:

Social arv og social ulighed er baseret på de senere årtiers forskning i sammenhængen mellem social
baggrund og social ulighed. Forfatterne ser på, hvordan personer med forskellig social baggrund klarer sig i

forhold til bl.a. uddannelse og sundhed, og hvordan de samfundsmæssigt vigtige institutioner som
børnehaven og folkeskolen håndterer børns sociale og kulturelle forskelle. Derudover ses der på, hvordan

tidligere hændelser såsom anbringelse påvirker mulighederne senere i livet.

 

Bogen er en bred introduktion til social arv og social ulighed. Den giver både viden om den nyeste danske
empiri på området og - med reference til den internationale litteratur - også et bud på teoretiske forståelser af
spørgsmålet om social ulighed. Den kan således både læses som en samlet fremstilling om social ulighed og

social baggrund og som en introduktion til analyser af dette emne på en lang række områder.

 

Bogen henvender sig til studerende ved de samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser og på
professionshøjskolerne samt til praktikere.
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