
Bøgerne i Asterisk-serien indeholder forsknings-
baseret viden om pædagogiske emner og spørgsmål med 
relevans for studerende og undervisere på universiteter og 
professionshøjskoler. Serien dækker særligt områderne 
pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi og 
uddannelsesfilosofi.

   Pædagogiske umuligheder Kirsten Hyldgaard (red.)

  Learkomplekset Lars-Henrik Schmidt

  Verdens bedste folkeskole Frans Ørsted Andersen

  Pædagogiske værdier og etik Anne-Marie Eggert Olsen (red.)

   Ret til dansk Claus Haas, Anne Holmen,  Christian  
Horst og Bergthóra Kristjánsdóttir (red.)

  Motivation og mismod Kirsten Marie Bovbjerg (red.)

  Hvem sagde samarbejde? Karen Ida Dannesboe, Niels 
Kryger, Charlotte Paludan og Birte Ravn

  Literacy og sproglig diversitet Helle Pia Laursen (red.)

   Staten, eliten og ’os’ Claus Haas

  Studier i pædagogisk sociologi Hans Dorf og  
Niels Rosendal Jensen (red.)  

  På ulige fod Christian Horst 

  De pædagogiske fags grundlag og anvendelse 
Hans Vejleskov og Thyge Winther-Jensen

  Naturlig læring Theresa Schilhab og Bo Lindvall

Opmærksomhed er et flyvsk fænomen. Og det kan 
være svært at få børn og unges opmærksomhed. 
Derfor er begrebet også essentielt i det pædagogiske 
arbejde – og i den moderne skoles historie. 

I Opmærksomhedsbegrebets historie forklarer erken-
delseshistoriker Anders Kruse Ljungdalh, hvorfor vi 
skal være opmærksomme på opmærksomheden. Han 
belyser sammenhængen mellem begrebet og tilbli-
velsen af vores skolesystem i 1800-tallet, hvor en helt 
ny klasseundervisning gav lærerne problemer med 
at holde elevernes opmærksomhed fanget. Samtidig 
gør han klart, hvordan den gryende videnskabelige 
psykologi gav lærerne praktiske anbefalinger, der 
omvendt udviklede den teoretiske opmærksomheds-
psykologi.

Bogen er til forskere, undervisere og studerende med 
interesse i psykologi, pædagogik og uddannelsesvi-
denskab, men også til fagprofessionelle, der arbejder 
med at skabe og fastholde den ustyrlige opmærksom-
hed. For hvis man kan fange, træne og styrke børns 
opmærksomhed, er der næsten ingen grænser for, 
hvad de kan lære.

Anders Kruse Ljungdalh, ph.d. fra DPU, Aarhus 
 Universitet, og lektor i uddannelsesvidenskab ved 
Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. 
Han har især forsket i sundhedspædagogik, medicinsk 
filosofi, erkendelseshistorie og videnskabsteori samt 
uddannelseshistorie og uddannelsespolitik.
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