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Grundbog i pædagogik til lærerfaget Claus Madsen Hent PDF 'Grundbog i pædagogik til lærerfaget' består af

tekster om pædagogik og er direkte målrettet mod lærerfaget. Bogen leverer en sammenhængende, men
selvfølgelig ikke udtømmende indføring i det, der er grundlæggende og basalt væsentligt inden for

pædagogik i relation til lærergerningen i det 21. århundrede. Den er aktuel – ikke i forhold til, hvad der rører
sig lige nu, men snarere i forhold til det senmoderne vilkår, vi skal bedrive skole under, hvor lærerne skal
undervise eleverne og fremme og understøtte elevernes læreprocesser. De overordnede temaer i bogen er:
Pædagogiske grundsyn, Dannelse, Pædagogik og professionalitet, Lærerrollen og Folkeskolens historiske

grundlag. 'Grundbog i pædagogik til lærerfaget' henvender sig først og fremmest til studerende og undervisere
ved læreruddannelsen og sekundært til erfarne (uddannede) lærere, der ønsker at kvalificere deres

professionelle virke yderligere. Omdrejningspunktet er pædagogik i den danske folkeskole. Bogen er skrevet
både som et læseværk og et arbejdsredskab og er også velegnet til læsere/studerende, der er nyorienterede
mod pædagogikken som lærerfagligt felt. Som arbejdsredskab giver bogen anledning til refleksiv tænkning.
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