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skolegang og selvudvikling ser i dag ud til at flyde sammen i et stort kaos. Men i denne bog forklarer

filosoffen Anders Fogh Jensen, at dette rod har sin egen orden: projektet. Vi omgås tid, rum og hinanden på
nye måder - præget af midlertidighed, usikkerhed, ad hoc-løsninger, overbookninger, aflysninger og fraværet
af klare forventninger. Det foreløbige 'ja' dominerer, fordi passagen er blevet et kronisk vilkår. Projektets
logik findes f.eks. i dans, i forvaltning, i sundhedspolitik, i fodbold, i kærlighedslivet, i virksomheden og i
det, der engang hed privatlivet. Bogen dykker ned i disse højst forskellige eksempler fra hverdagen - og

stiller på den baggrund en samtidsdiagnose, der beskriver de muligheder og problemer, dagens
projektsamfund byder på. Projektmennesket er en kort udgave af Projektsamfundet. Den korte udgave stiller
skarpt på det menneske, der lever nu, og tager udgangspunkt i vidt udbredte hverdagsfænomener. Den fuldt

udtrukne bog har et større historisk perspektiv og tegner et mere komplekst billede.
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