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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. Redigeret af Niels Ploug,

afdelingsdirektør for personstatistik, Danmarks Statistik.
Typisk en erhvervsuddannelse. n Social ulighed peger i retning af. Studiet af social ulighed beskæftiger sig
med mekanismerne bag og … Anmeldelse af Niels Plougs: Social ulighed, Columbus, 2006 Økonom og
forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet, Niels Ploug, har … Litteratur. NB-ECEC samler
kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud. Børns og unges vilkår i familie og
samfund og i undervisning og specialundervisning. Sociale forskelle 33 n Reduktion af social ulighed er et
vigtigt mål i forebyggelsesprogrammet ”Sund hele livet”. Forkortelsen står for Nordic Base of Early
Childhood Education and Care. Mål 1: Afskaffe alle former for. Oversat af Udenrigsministeriet, marts 2017.
Sociale forskelle 33 n Reduktion af social ulighed er et vigtigt mål i forebyggelsesprogrammet ”Sund hele
livet”. n Social ulighed peger i retning af. a. Ekspertgruppen om social arv (1999): Social arv- en oversigt
over foreliggende. Børns og unges vilkår i familie og samfund og i undervisning og specialundervisning. Der
er en stor sammenhæng mellem, den socialklasse et barn vokser op i, og den klasse barnet befinder sig i som
voksen. Ejrnæs, Morten og Gabrielsen (2005): Social opdrift – Social arv, Kbh. Omkring hver anden af dem.
Der er en stor sammenhæng mellem, den socialklasse et barn vokser op i, og den klasse barnet befinder sig i
som voksen. Rød Serie 40 Social ulighed - Fra studieværkstedet Rød Serie 39 Projekt LISS Læring i
struktureret samarbejde - lige fra skolestart Rød Serie nr.
SFI er det største danske forskningsmiljø på velfærdsområdet og leverer gennem forskning af højeste kvalitet
vidensgrundlaget for velfærdssamfundets udvikling. Typisk en erhvervsuddannelse. Rød Serie 40 Social
ulighed - Fra studieværkstedet Rød Serie 39 Projekt LISS Læring i struktureret samarbejde - lige fra skolestart
Rød Serie nr.

