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"... en fremragende indføring i det komplekse og svært håndterlige identitetsbegreb." Lone Nørgaard,
Jyllands-Posten Identitet er i dag et centralt begreb på en række områder. Såvel psykologiske som sociale og
politiske problemstillinger bliver forklaret med henvisning til identitet. Men samtidig bliver begrebet brugt i
flæng, og det er ofte meget uklart, hvad det præcis dækker over. I denne bog indkredser Carsten René
Jørgensen begrebet identitet fra et psykologisk og kulturanalytisk perspektiv. Udgangspunktet er en antagelse
af, at psykologien har fået nye vilkår. Omkring århundredeskiftet var studiet af menneskets seksualitet
grundlæggende i psykologien, fordi samfundet var en homogen størrelse, der undertrykte seksualiteten og
skabte problemer. Men i dag er samfundet ikke længere homogent. Tværtimod er det præget af opbrud og
diffuse, ustabile rammer. Derfor melder kampen for identitet sig som en afgørende psykologisk
problemstilling, der forener psykologien med samfundsvidenskaberne.
Bogen analyserer begrebet identitet i krydsfeltet mellem psykologi og sociologi og tegner dermed et portræt
af et af de vigtigste sociale og psykiske fænomener i dag. CARSTEN RENÉ JØRGENSEN er cand.psych.,
ph.d. og professor mso i klinisk psykologi ved Aarhus Universitet. Han arbejder desuden som klinisk psykolog
ved Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Psykiatrisk Hospital i Risskov. Tidligere har han udgivet

Psykologien i senmoderniteten på Hans Reitzels Forlag.
Find industry contacts & talent representation. Showcase yourself on IMDb & Amazon. Izbor restorana,
kafića ili hotela je često težak zadatak. Här får du tips hur du blir bättre från ditt ryggont. nhs. Izbor
restorana, kafića ili hotela je često težak zadatak. nhs. With Richard Chamberlain, Jaclyn Smith, Anthony
Quayle, Donald Moffat. With Richard Chamberlain, Jaclyn Smith, Anthony Quayle, Donald Moffat. Det
finns ju så många saker som du gör, tycker och känner. The agreement with EMVO is signed. The
Norwegian NMVO (NoMVO) and NMVS (Nomvec) har signed the agreement with EMVO. Angränsande
och delvis överlappande vetenskapsområden är utbildningsvetenskap och samhällsvetenskap. nhs. För allt
som går att logga in till - med allt som går att logga in med. nhs.

