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forskellige artikler med relationer i undervisning og læring som fællesnævner. Artiklerne repræsenterer en
berigende forskellighed i deres tilgang til at forstå og udvikle relationer i undervisningen og læringssamvær.

Når kvaliteten af relationer er så afgørende for kvaliteten af vores liv fra første færd, som det er påvist i nyere
udviklingspsykologi må de antages også at have en afgørende betydning for det samvær vi indgår i, når vi

lærer noget.

Vi er som mennesker dybt afhængige af disse relationer til betydningsfulde andre, som medkonstruerer vores
viden og vores identitet.

Det er grundtanken at lade forskelligheden inspirere til nye tanker og handlinger i dette perspektiv og lade
læseren udvikle ´best practice´ i sin egen kontekst.

Relationer og pædagogik har været temaet for en række konferencer, som Vejle Amt og Syddansk - VPC har
afholdt med oplæg fra en del af bidragsyderne i antologien.

Bogen retter sig bredt mod hele det pædagogiske felt, som lærere, pædagoger, psykologer, konsulenter, lærer-
og pædagogstuderende, studerende på pædagogiske diplomuddannelser, store dele af social- og

sundhedssektoren og andre, der har lyst til at læse de spændende og inspirerende tanker fra pædagogiske
personligheder fra Danmark, Norge, England, USA og Holland.
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