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Den etiske efterspørgsel - i pædagogik og uddannelse Hent PDF Forlaget skriver: Vi er vidner til nye
aktualiseringer af etik inden for pædagogik og uddannelse. Nye grænser sættes, og gamle grænser udviskes -
blandt andet som følge af reform- og moderniseringstiltag. Det skaber på den ene side nye etikker på alle

niveauer i uddannelsessystemet, fordi indholdet af og begrundelserne for, hvad der rangerer som mest nyttigt
og etisk korrekt, ændres. På den anden side skaber det nye etiske problemstillinger for de professionelle. Der

tegner sig således et behov for at  få sat fokus på de etiske problemstillinger, som gør sig gældende i
pædagogik og uddannelse på alle niveauer i dag.

Denne antologi beskæftiger sig både med, hvordan de nye aktualiseringer viser sig i forskellige pædagogiske
og uddannelsesmæssige sammenhænge og med de spørgsmål, som studerende, pædagoger, lærere og ledere
mødes med: Hvordan skal man begrunde en handling som måske er etisk problematisk nu og her, men ikke
på lang sigt? Skal man som lærer undlade at beskæftige sig med emner, der kan vække ubehag hos nogle
elever i undervisningen? Hvor langt skal, kan og bør vi gå i inklusionens tegn? Hvor meget kan man som
professionel tillade sig at intervenere i barnet, elevens og den studerendes privatsfære? Hvordan balancerer
man som pædagog, lærer og ledelse mellem konfliktuerende hensyn, og hvordan begrundes et givent valg

eller fravalg?

Antologien illustrerer, hvordan de etiske aktualiseringer tager sig ud i forskellige pædagogiske og
uddannelsesmæssige praksisser, og hvordan pædagoger, lærere og ledere må forholde sig til nye etiske
dilemmaer og paradokser. Den henvender sig til alle, der beskæftiger sig med pædagogik og uddannelse.
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