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Bruner og små børns læring Sandra Smidt Hent PDF Forlaget skriver: Jerome Seymore Bruner (f. 1915) er en
af pædagogikkens mest markante skikkelser, hvis arbejde spænder over næsten et århundrede. Hans

banebrydende principper for læring og undervisning i børns tidlige år har inspireret adskillige
generationer. Bruners tanker og centrale begreber introduceres i denne bog i et lettilgængeligt sprog med
mange konkrete eksempler fra den pædagogiske hverdag. Der trækkes desuden tråde til andre centrale

pædagogers teorier og ideer. Blandt de emner, der behandles, er børns sprogtilegnelse, børns tilskrivning af
mening gennem narrativer, legens centrale rolle for læring og betydningen af kultur og kontekst,

hukommelsens rolle samt teorier om, hvordan børn bedst lærer og undervises. 

I Bruner og små børns læring - en introduktion viser Sandra Smidt, hvordan Bruners tænkning stadig er
aktuel og kan være til inspiration for dem, der beskæftiger sig med små børns udvikling og læring. Den

afsluttes med en oversigt over Bruners vigtigste begreber.

Bogen henvender sig primært til studerende på pædagog- og læreruddannelsen samt til universitetsstuderende
og andre med interesse for pædagogisk teori.

Sandra Smidt er selvstændig konsulent med speciale i børns læring. Hun er forfatter til en lang række bøger
om dette emne, bl.a. Vygotsky og små børns læring - en introduktion, der udkom på dansk i 2011.
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