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Person Martin Bayer Hent PDF Forlaget skriver: Inden for det pædagogiske område (og inden for andre
professioner) hører man jævnligt udtryk som, at ”man skal være autentisk” eller ”jeg bruger min person i mit
arbejde”. Mange erfarne undervisere og pædagoger henviser gerne til deres erfaringer og person som den

bedste forklaring på, hvorfor deres arbejde lykkes, og siger fx til praktikanten eller den nyuddannede, at det
at blive dygtig handler om at finde sin egen personlige stil. Men selvom begreber som person, det personlige
og personlighed anvendes og forstås som noget nærmest selvfølgeligt i den konkrete sammenhæng, er det
ofte uklart og tvetydigt, hvad der egentlig menes med person og det personlige.Denne bog forsøger at
opsamle og kritisk diskutere den pædagogiske professionsviden og -forskning, der findes om relationer

mellem person og arbejde inden for den pædagogiske sektor. Undervejs i bogen er der indsat beretninger fra
otte forskellige fagfolks opfattelser af relationen mellem deres person og deres fag.

Martin Bayer er forskningschef på professionshøjskolen UCC, ph.d. og har været ansat som institutleder og
lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet og Roskilde Universitet.
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