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Mennesket i postmoderniseringen Lars Dencik Hent PDF Livet i opbrudBarndommen er ikke, hvad den har
været.Den er i konstant bevægelse og stærkt påvirket af de store forandringer, som familien og samfundet

generelt undergår. Hvad medfører det for barnets opvækst, identitet og relationer? Hvilke forudsætninger har
vi for at forstå forandringerne? Lars Dencik gør rede for sine teorier i "Mennesket i postmoderniseringen".
Lars Dencik er professor i socialpsykologi ved RUC, og postmoderniseringen er hans betegnelse for en

bestemt forandringsproces i samfundet. Den proces, som vi alle er en del af i det moderne, velfærdssamfund.
Med denne samling af nye artikler stiller Dencik sin forskningsresultater til rådighed for studerende og
forskere. I en ny indledende artikel "Relationer og hverdagsliv i opbrud - den radikale modernitets

socialpsykologi" forklarer Dencik, hvad socialpsykologi er, og hvordan forskningen inden for området også
relaterer sig til andre videnskaber, f.eks. psykologi, biologi og historie.Socialpsykologiens felt ligger et sted
mellem individ og samfund og i fagets perspektivser man "de sociale strukturer i deres relation til de enkelte
individer". Da vores betingelser hele tiden forandres, kan videnskaben heller ikke opstille uforanderlige

teorier, men må hele tiden forsøge at følge med: "Det "nu", vi lever i, tenderer at blive af kortere og kortere
varighed; fremtiden kommer til os hurtigere og hurtigere. I sagens natur ligger, at fremtiden altid i en eller

anden forstand er fremmed".Bogens tema belyses i de følgende fire artikler:- Børns tilegnelse af
livskvalifikationer for den postmoderne tilværelse - om betydningen af børns dobbeltsocialisation i den

moderne velfærdsstat.- Velfærdens børn eller børnenes velfærd? Om til-syn, hen-syn og fejl-syn.- Familien i
velfærdsstatens forvandlingsproces.- Individers identiteter i højforanderlige samfund. Den trykte bog hos

forlaget.
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