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BESKRIVNING

Samarbete är en av livets grundprinciper. Vi är alla byggda av samarbetande delargener, celler, organ,
neuroner, men också idéer. Även våra samhällen är byggda av delaross människor. Är allt det här
samarbetet i grunden samma process?Från människans minsta beståndsdelar till våra komplicerade
samhällen, överallt finner vi samarbete som en organiserande grundprincip. Oftast har samverkan
uppkommit för att de ingående delarna har haft något att tjäna på det, men inte sällan verkar de faktiskt
förlora på interaktionen. Vad är det då som förklarar samarbetet? Och hur kan man egentligen förstå våra
intrikata mänskliga samhällen där vi regelbundet gör tjänster gentemot andra som vi inte är släkt med, inte
känner och förmodligen aldrig kommer att möta igen? Hur uppstår tankar som att det är rätt att riskera
livet för landet, religionen eller friheten? Svaren verkar finnas i de två processer som skapat människan:
biologisk och kulturell evolution.Boken lotsar dig genom det gåtfulla samarbetet, en resa som börjar inuti
kroppen och fortsätter via våra tankar till den mänskliga superorganismen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Internationellt samarbete - Strålsäkerhetsmyndigheten

Besöksadress SUNET/NUNOC: Tulegatan 11, Stockholm Vetenskapsrådet: Västra Järnvägsgatan 3,
Stockholm Postadress SUNET, Tulegatan 11 3tr, 113 53 Stockholm

Samarbete, subst. Böjn.: samarbete, samarbetet, samarbeten ... - Tyda.se

Uppgraderingen flyttad till februari-mars. Ny info kommer i januari. Ändrat datum! (Samarbeta stängt 27-
28/12 för uppgradering - gäller inte längre)

Sammarbete eller samarbete - Hur stavas det? Ordkollen.se

Svenska: ·det att två eller fler personer eller organisationer arbetar tillsammans (samarbetar) för ett
gemensamt mål, eller genomför ett gemensamt projekt ...
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Samarbete

https://www.bo-fi.club/?p=SAMARBETE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SAMARBETE&ln=se
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