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Det foranderlige samfund Preben Etwil Hent PDF Det foranderlige samfund er et indlæg i den dagsaktuelle
kultur- og værdidebat, men sat ind i en større samfundsmæssig sammenhæng. Bogen behandler konflikten
mellem det nye og traditionerne, mellem det nære og det fjerne og mellem danskerne og de fremmede. Den
analyserer hvordan vi oplever og forstår verdens modernitet og dens kulturkonflikter. Bogens otte kapitler
belyser det politiske systems funktionsmåde, samfundets magtrelationer, opbygningen af velfærdsstat og

risikosamfund, livs- og systemverdenen, religionernes påvirkning af sociale og kulturelle mønstre,
fællesskabets og solidaritetens udfasning, samt fundamentalismens omklamring af den frie tanke. En række
teoretikere og deres arbejder bliver præsenteret, f.eks. David Easton, Robert Dahl, Anthony Giddens, Pierre
Bourdieu, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Ulrich Beck, Max Weber, Zygmunt Bauman, Émile Durkheim
samt de to danske demokrati-klassikere Alf Ross og Hal Koch. Det foranderlige samfund kan anvendes til den
introducerende undervisning inden for fag som historie, sociologi, pædagogik, økonomi og politologi. Preben
Etwil(f. 1951) er cand.polit. og kontorchef i Danmarks Statistik. Underviser som ekstern lektor på SAXO-

Instituttet, Afdeling for Historie, Københavns Universitet i modernitet og kulturkonflikter. Det er i den sidste
egenskab, at han har skrevet denne bog. Har tidligere skrevet en række bøger om økonomisk historie og

offentlig økonomi.

 

Det foranderlige samfund er et indlæg i den dagsaktuelle kultur- og
værdidebat, men sat ind i en større samfundsmæssig sammenhæng.
Bogen behandler konflikten mellem det nye og traditionerne, mellem
det nære og det fjerne og mellem danskerne og de fremmede. Den
analyserer hvordan vi oplever og forstår verdens modernitet og dens
kulturkonflikter. Bogens otte kapitler belyser det politiske systems

funktionsmåde, samfundets magtrelationer, opbygningen af
velfærdsstat og risikosamfund, livs- og systemverdenen,
religionernes påvirkning af sociale og kulturelle mønstre,

fællesskabets og solidaritetens udfasning, samt fundamentalismens



omklamring af den frie tanke. En række teoretikere og deres arbejder
bliver præsenteret, f.eks. David Easton, Robert Dahl, Anthony

Giddens, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Ulrich
Beck, Max Weber, Zygmunt Bauman, Émile Durkheim samt de to
danske demokrati-klassikere Alf Ross og Hal Koch. Det foranderlige
samfund kan anvendes til den introducerende undervisning inden for
fag som historie, sociologi, pædagogik, økonomi og politologi.
Preben Etwil(f. 1951) er cand.polit. og kontorchef i Danmarks
Statistik. Underviser som ekstern lektor på SAXO-Instituttet,
Afdeling for Historie, Københavns Universitet i modernitet og
kulturkonflikter. Det er i den sidste egenskab, at han har skrevet
denne bog. Har tidligere skrevet en række bøger om økonomisk

historie og offentlig økonomi.
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