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forfatteren nogle af sine mest betydningsfulde indlæg gennem årene i samfundsdebatten.

- Ligestilling er blevet stueren: Kvindekamp blev til klassekamp
- Kamp mellem generationerne eller mellem sociale klasser?

- Mod nye klassemodsætninger
- Arkiver ungdomspolitikken - giv ungdommen uddannelse og arbejde og lad den så i øvrigt få fred

- Social ulighed fra generation til generation
- Beskriver eller konstruerer vi virkeligheden

Forfatteren analyserer i et større indledningskapitel de enkelte artikler og deres betydning. Samtidig beskrives
den sociologiske metode, der anvendes til "samfundmæssige fænomener".

Erik Jørgen Hansen f. 1935, Cand.polit. Professor i uddannelsessociologi ved Danmarks Pædagogiske
Universitet. Har arbejdet som sociologisk forsker og forskningsleder ved socialforskningsinstituttet i mere

end 30 år og er forfatter til adskillige sociologiske bøger.

Forlagsserien om mesterstykker
Ideen er at lade fremtrædende danske og udenlandske forskere inden for humaniora og samfundsvidenskab
udvælge 3-8 artikler, som med rette kan kaldes mesterstykker, og som har haft afgørende indflydelse på et
områdes udvikling eller lign. Herudover skriver forfatteren en indledende artikel, som begrunder valget og

sætter artiklerne ind i en kontekst i forbindelse med forfatterens eget og andres arbejde.
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