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BESKRIVNING

Boken är en filosofisk utforskning av utbildningars etiska möjligheter och behandlar framför allt
undervisning i social rättvisa. Författaren förlägger i sin banbrytande genomgång ansvarets grund till vårt
komplexa sätt att i vardagen hantera skillnad i pedagogiska sammanhang. Hon bearbetar den
spänningsfyllda relationen i tänkandet mellan å ena sidan Emmanuel Levinas, å andra sidan Sigmund
Freud, Melanie Klein, Judith Butler, Cornelius Castoriadis och andra. Hon ifrågasätter föreställningen att
kunskap om den andre är svaret på ansvarsfrågan och menar i stället att ansvarets rötter finns i ett lärande
av den andre. Författaren fokuserar i tur och ordning på empati, kärlek, skuld och lyssnande för att belysa
den komplexa karaktären hos detta, att lära av skillnad och för att sondera var förutsättningarna för etiska
möjligheter är att söka.Boken vänder sig till studenter på lärar- och psykologutbildning samt fristående
kurser i pedagogik, psykologi och filosofi."Boken innehåller många originella insikter i den pedagogiska
relationens etiska karaktär. Todd demonstrerar en suverän behärskning av det komplicerade material som
hon använder för att utveckla sitt resonemang. Hon åstadkommer en perfekt balans mellan teoretiska och
filosofiska argument och praktiska frågor."Gert J.J. Biesta, gästprofessor vid Örebro universitet och
författare till boken Bortom lärandet, Studentlitteratur 2006
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Empati - Wikipedia

Gör en bra affär på Att lära av den Andre (Häftad, 2008) Lägst pris just nu 242 kr bland 8 st butiker. Varje
månad hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att ...

Att lära av den andre, etik i utbildningen | Bildningsaktuellt

Ibland inkluderas även en fjärde aspekt av empati - att besvara den andre med en medkänsla och vänlig
intention ... eller "lära den andre en läxa".

Friedrich Hegel - Wikipedia

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen. Jag förstår
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