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Hvad er æstetik, hvad er pædagogik - og hvordan er forholdet mellem dem? Disse tre spørgsmål er
omdrejningspunktet for denne antologi.

Æstetik indgår som væsentligt element i meget pædagogisk arbejde. Derfor må forholdet mellem æstetik og
pædagogik altid hvile på kritisk diskussion. En sådan diskussion tages i denne antologi, der bidrager med ny

forskningsbaseret viden på området.

Antologien er opdelt i tre dele:

DEL I indeholder to artikler om henholdsvis æstetik og pædagogik, der skal sætte rammen for bogens
efterfølgende artikler. DEL II indeholder seks artikler af overvejende teoretisk karakter, hvor relationen
mellem pædagogik og æstetik beskrives og analyseres fra forskellige positioner. DEL III indeholder seks
praksisreflekterende artikler, der gennem pædagogiske undersøgelser giver eksempler på, hvordan man

konkret kan arbejde æstetisk-pædagogisk.

Antologien henvender sig til studerende og undervisere på de pædagogisk orienterede uddannelser, hvor
æstetik spiller en væsentlig rolle, men den kan læses af alle med faglig interesse for æstetik og pædagogik.

Med bidrag af:

Dorthe Jørgensen, Peter Østergaard Andersen, Hansjörg Hohr, Ole Morsing, Frederik Pio, Niels
Lehmann, Helene Illeris, Ulrika von Schantz, Catrine Björck, Karsten Arvedsen, Martin Blok Johansen, Lissi
Thrane & Kirstine Thrane, Lea Ringskou & Jacob Noer Ahm, Anne Petersen, Bo Allesøe Christensen og

Thessa Jensen.
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