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Menneske eller borger Nicki Leding Olesen Hent PDF Spørgsmålet om barnets dannelse til frit og

selvstændigt menneske eller til ansvarlig og forpligtet samfundsborger er uomgængeligt i enhver pædagogisk
praksis. Det viser Leo Komischke-Konnerup i Menneske eller borger, hvor han præsenterer det pædagogiske
grundspørgsmål via tre centrale pædagogiske tænkere – Jean-Jacques Rousseau, Wilhelm von Humboldt og
Dietrich Benner. Han trækker tråde mellem dem og viser, hvordan den politiske dannelse kan rumme begge
aspekter, men at det ikke sker gennem den målrationelle og lineære ekspertise, teknik og synlighed, som i
disse år efterspørges fra politisk side. Bogens didaktiske appendiks støtter med studie- og praksisrelaterede
spørgsmål den studerende i læsningen og diskussionen af de tre tænkere og det pædagogiske grundproblem.

Appendikset er udarbejdet af lektor ved læreruddannelsen Nicki Leding Olesen.Bogen er henvendt til
læreruddannelsens fagområde 'Almen dannelse', men er i øvrigt oplagt på alle pædagogiske studier med fokus

på dannelse, uddannelse og demokrati.
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