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Pædagogisk filosofi Pia Rose Böwadt Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog giver et overblik over den
pædagogiske filosofi ved at gennemgå en række centrale pædagogiske filosoffer, teorier, emner og begreber.

Bogen gør dig i stand til at overskue forskelle og ligheder mellem forskellige teorier om opdragelse,
uddannelse og undervisning.

Forfatteren giver overblik over den pædagogiske filosofi ved indledningsvist at introducere til disciplinen for
derefter at udbrede den i fem temaer om: Menneskelivet, herunder eksistensfilosofiske, livsfilosofiske og
fænomenologiske forståelser af menneskelivet som grundlag for pædagogikken. Opdragelse, herunder det
pædagogiske paradoks, der udsiger, at opdragelsen er nødvendighed, men også i sin direkte form umulig.

Uddannelse og skolens opgave, herunder skolens forhold til og værdi for hhv. individet og samfundet. Livet i
det moderne samfund, herunder hhv. liberalismen og kritisk teori samt deres bud på forholdet mellem individ

og samfund og betydningen for dannelsestænkning. Politisk dannelse, herunder politisk dannelse.

Pædagogisk filosofi – et overblik henvender sig til studerende ved lærer- og pædagoguddannelsen.
kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi samt master- og kandidatuddannelser inden for

uddannelsesforskning. Bogen kan også med fordel læses af professionelle inden for de pædagogiske
discipliner.

Pia Rose Böwadt er lektor, ph.d. ved professionshøjskolen UCC.
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