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Boken gir en ny, brukervennlig innfallsvinkel til studiet av globalisering. Samtidig introduseres leseren til tre
ulike fagtradisjoner innen samfunnsvitenskap: statsvitenskap, sosiologi og samfunnsøkonomi.
Forfatterne beskriver hvordan samfunnsvitenskapens utvikling har vært forankret i en kontekst som er sterkt
preget av nasjonalstaten. Dominerende analytiske perspektiv brukes for å belyse den nasjonsbaserte
tilnærmingen innenfor hvert av disse fagområdene. Gjennom empiriske eksempler vises det hvordan
globaliseringen endrer verden og utfordrer vår tillærte, nasjonsbaserte forståelse av den. Boken gir leserne
mulighet til å se hvordan suverenitet sakte, men sikkert, blir utfordret og gjenskapt på nye nivåer. Og sist, men
ikke minst, oppfordrer den leserne til både å forstå og påvirke utformingen av suverenitetens nye drakt. Anne
Margrethe Brigham er førsteamanuensis i statsvitenskap ved NTNU og har flere års erfaring fra forskning og
undervisning innen globaliseringsfeltet. Jonathon W. Moses er professor ved NTNU og har flere års erfaring
fra forskning og undervisning innen globaliseringsfeltet.
Globalisering har blitt det mest populære begrepet for å forstå vår samtid. Men hva betyr det egentlig? Og
hvorfor har vi fått en politisk debatt for og mot. Fagstoff: De siste årene har man blitt oppmerksom på unge
har for lav kunnskap om EU generelt og om Norges forhold til EU spesielt. NDLA har sammen med Senter
for. Norge er et rikt land med høy levestandard. Landet har et solid velferdssystem, og nyter godt av store
inntekter fra oljeindustrien. Hvert år samler vi politikere, næringsliv og akademia for å bidra til at Nord-Norge

løftes mot nye høyder gjennom diskusjon, kunnskapsdeling og nettverksbygging. AOF Midt-Norge har et
omfattende tilbud av kurs- og utdanningstilbud. Mange av dem tilbys jevnlig som åpne kurs, andre arrangeres
på oppdrag av bedrifter og. Folkestyret i Norge. Politikk dreier seg i førsterekke om hvordan goder og byrder
skal fordeles i samfunnet. Byrder er noe politikerne pålegger oss for å kunne.
Fagstoff: Arbeidsmarkedet endres over tid. Det finnes forskjeller i arbeidsmarkedet geografisk, aldersmessig,
mellom kjønn og mellom innvandrere og nordmenn.
For å. Kontakt oss. Sist oppdatert: 09.08.2012 © Cappelen Damm AS Hva er Prosjekt Norge? Er din
organisasjon interessert i kompetanseutvikling innen prosjektledelse? Trenger dere en arena for utveksling av
erfaringer, bygging av. 1. DEMOKRATENES IDEOLOGI OG GRUNNSYN. DEMOKRATENE I NORGE –
Et sosialkonservativt sentrumsparti. Demokratene er et parti med nasjonalistisk grunnsyn, som betrakter.

