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Nu foreligger en ny opdateret og udvidet 3.
udgave af Pædagogisk-psykologisk opslagsbog. Siden opslagsbogen udkom første gang i 2001, er der sket
meget på det pædagogiske og psykologiske område. Faglitteraturen blomstrer i disse år med nye givende
teoretikere, der tilfører deres fag nye begreber. Også inden for tilstødende områder som sociologi, psykiatri,
medicin, etnografi og filosofi, hvorfra flere af bogens opslag stammer, er der sket en fornyelse. I denne udgave
har forfatterne derfor dels revideret en del af de allerede eksisterende opslag, dels tilføjet ord og begreber, der
har vundet indpas i fagsproget i den mellemliggende tid. Bogen henvender sig til en bred læserskare, nemlig
til alle, der i deres studium eller arbejde stifter bekendtskab med det pædagogisk-psykologiske fagområde. Det
gælder bl.
a.
lærer- og pædagogstuderende, studerende inden for beslægtede områder såsom socialrådgivning, sygepleje og
ergo- og fysioterapi samt praktikere inden for disse fag. Espen Jerlang er cand.psych. og tidligere rektor for
Roskilde Pædagogseminarium, Fröbel-Højskolen. Han har gennem mange år været fagredaktør af serien
Socialpædagogisk Bibliotek og er forfatter til og redaktør af flere bøger, bl.a.

Udviklingspsykologiske teorier og Socialisering og habitus. Jesper Jerlang er cand.techn.soc. og har bl.a.
undervist på RUC, DTU og Statskundskab.
Han er ansat som standardiseringsdirektør i Dansk Standard og er medforfatter til Socialisering og habitus.
Dækker mange specialområder inden for bl.
a. 000 af bøgerne er danske. Et væld af sprog. teknik, business, informatik, medicin, jura og miljø. 000 af
bøgerne er danske. a. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. Køb. Køb. Blog om
hvordan man kan understøtte og arbejde med børns sproglige og fonologiske udvikling. Mindst 75. Køb. 000
bøger. Blog om hvordan man kan understøtte og arbejde med børns sproglige og fonologiske udvikling. 000
bøger. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk. 000 af bøgerne er danske.
Dækker mange specialområder inden for bl.

