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Undervisning Mads Hermansen Hent PDF Den aktuelle læreruddannelse er modulopdelt og styret af
læringsmålsætninger. Det har på mange måder været en hensigtsmæssig og nødvendig udvikling, men

sikringen af sammenhængen og den personlige refleksion over, hvordan de enkelte modulers kundskaber skal
udmøntes i godt undervisningshåndværk, er forsvundet.

Denne bog er en håndsrækning til den lærerstuderende, som søger sammenhæng i sin grundfaglighed. Bogen
forsøger at bygge bro imellem modulerne og inviterer til refleksion, så den studerende forstår uddannelsen
som en helhed og sig selv som en professionel. På samme måde kan bogen læses af den erfarne lærer, som
ved, at god undervisning altid udgår fra et solidt håndværksmæssigt grundlag. Netop det er bogens centrale

ærinde, men den går skridtet videre ved at udfolde det vigtige ved lærerarbejdet, som rækker ud over
håndværket. Nemlig hvad det er der sker, når undervisning bliver til kunstnerisk udfoldelse og optagethed af

at hjælpe nogen med at hjælpe sig selv med at finde sig til rette i læring og i livet som sådan.
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