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Globalisering og kultur er nøgleord i dagens samfund. De to begreber betyder også noget for indholdet og
arbejdsmåden i skolens undervisning. I psykologi er der mere fokus på den del af faget, som tager
udgangspunkt i kulturen og de sociale processer. Denne psykologifagets grundbog til undervisningen på bl.a.
ungdomsuddannelserne har et kultur- og socialpsykologisk perspektiv på psykologi. Bogen er opbygget i to
dele: Basis, der beskæftiger sig med social-, udviklings-, lærings- og personlighedspsykologi samt med
kulturens rolle, social konstruktionisme og ´livet i det senmoderne samfund´, og Emner, der omhandler
kultur-, medie-, idræts-, sundheds- og arbejdspsykologi samt mennesket som socialt væsen, psykoterapi og et
selvstændigt kapitel om psykologiske undersøgelsesmetoder. Kulturen og det sociale liv er en grundbog til ét
fag, men er også skrevet med henblik på at perspektivere til andre fag, så den kan bruges i tværfaglig
undervisning og som grundlag for den enkelte elevs opgaveskrivning. Den kan læses fra først til slut og på
tværs og som emnelæsning. Bogen vil forhåbentlig lægge op til diskussioner og dermed blive en lærebog, som
rækker ud over skolefagets begreber og teorier. Forfattergruppen er anerkendte danske eksperter: Carsten
René Jørgensen, Cathrine Hasse, Preben Bertelsen, Peter Busch-Jensen, Arne Poulsen, Peter Allingham,
Reinhard Stelter, Thomas Nielsen, Lars Paludan-Müller, Stig Poulsen og Benny Karpatschof.
Min klassereise har gjort både vondt og godt for kropp og sjel.

Du. Men denne talemåde. Cubanerne har efter politiske diskussioner vedtaget en 2030-plan. Vygotskij.
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