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Socialpædagogik Bent Madsen Hent PDF Forlaget skriver: - Hvordan håndterer det sociale system
mennesker, der ikke passer ind i systemet?

- Hvilke kompetencer kræves, hvis man skal være en del af et fællesskab?
- Hvad betyder det at stå udenfor, og hvordan skaber vi plads til forskellighed?

- Hvad er social integration og inklusion?

Samfundets modernisering stiller stadigt større krav til det enkelte menneskes evne til at indpasse sig.
Mennesker, der ikke er i stand til at leve op til disse krav, ekskluderes fra de etablerede fællesskaber. De
betegnes som uregerlige, utilpassede, ikke-aktivérbare, truende eller uden for pædagogisk rækkevidde. De

udstødte bliver flere og flere, og eksklusionen af dem truer velfærdssamfundets sammenhængskraft.

I Socialpædagogik - Integration og inklusion i det moderne samfund peger Bent Madsen på
socialpædagogikken som en essentiel del af løsningen på dette konfliktfelt. For ham er det afgørende, at vi
udvikler en moderne socialpædagogik, der fokuserer på afvigerne selv og ikke på deres sociale og kulturelle

vilkår.

Denne grundbog henvender sig til studerende og undervisere på pædagogseminarier, lærerseminarier og
sociale højskoler samt alle professionelle, som arbejder med udsatte mennesker. Samtidig kan den læses som
et indlæg i debatten om velfærdssamfundets fremtid, og som sådan appellerer den til alle med interesse i

sociale problemstillinger.

Bent Madsen, cand.pæd.pæd. og lektor ved CVU Storkøbenhavn, er leder på Nationalt Videnscenter for
Inklusion og Eksklusion (NVIE).
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