Pressemeddelelse
Stig Broström ser i sin nye bog tilbage
på seks årtier i pædagogikkens tjeneste
Stig Broström – en af dansk pædagogiks grand old men – har samlet
sine ‘pædagogiske erindringer’ i bogen Småbørnspædagogik 19602020. Her præsenterer han de væsentligste udfordringer og forandringer, som pædagogikken har gennemlevet i de seks årtier – en periode, hvor daginstitutionen har bevæget sig fra at være et sted med
forebyggende omsorg for de få til dynamiske lege- og læringsmiljøer for
alle børn.
Småbørnspædagogik 1960-2020 belyser den generelle pædagogiske udvikling præget af
kulturradikal vækstpædagogik til indlæringspædagogik og videre til forskellige marxistisk
orienterede tilgange med både struktureret og kritisk frigørende pædagogik for til sidst
at lande med en styrket pædagogisk læreplan og en formålsformulering med demokrati,
dannelse, børneperspektiv samt leg og læring.
Forfatteren, der har været med hele vejen, fortæller ud fra sit eget perspektiv om de
teoretiske og ideologiske kampe, der udspillede sig gennem alle årene. Her kommer vi tæt på
personer og begivenheder, som ikke normalt indskrives i pædagogikkens historiebøger.
Bogens målgruppe er først og fremmest pædagoger og pædagogstuderende på både
den almene pædagoguddannelse og de pædagogiske kandidatuddannelser, men den vil
forhåbentlig også være af interesse for det socialpædagogiske felt og for skolepædagoger og
lærere.
Stig Broström er uddannet fritidspædagog i 1969, cand.pæd. og ph.d. Han er tidligere
seminarielærer på Hillerød Børnehaveseminarium, lektor på Danmarks Lærerhøjskole og
professor mso på Danmarks Institut for Pædagogik og Udvikling (DPU). I dag er han professor
emeritus på DPU.
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På www.frydenlund.dk/pressemateriale kan du downloade pressemeddelelse og bogens forside samt læse mere om forfatteren.
For yderligere oplysninger eller kontakt med forfatterne er du velkommen til at kontakte Vibe Skytte. Information ses nedenfor.
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