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En række forfattere sætter fokus på danske tænkere, forfattere og kulturpersonligheder, der i løbet af de sidste
150 år ikke bare har forholdt sig til begrebet dannelse, men tillige har bidraget afgørende til at præge det positivt som negativt, filosofisk som folkeligt, litterært som politisk. Den moderne dannelsesteori bygger på
den tankefigur, at mennesket indgår i tre forhold: til sig selv, til samfundet og til verden. Denne
dannelsestradition har præget europæisk kultur de sidste par århundreder, og de pædagogiske, etiske og
politiske idealer om individualitet, autonomi og frihed er uløseligt forbundet med dannelsestænkningen i
vesterlandsk historie. Bogen portrætterer en vifte af disse danske dannelsestænkere og tilstræber at besvare
nogle af de spørgsmål, som de med deres dannelsesbegreb er fælles om: Hvorfor begyndte man for 200 år
siden at tale om dannelse? Hvilke nye problemstillinger kunne ikke indfanges af opdragelsesbegrebet, men
krævede et dannelsesbegreb? Hvilken betydning har dannelsesbegrebet for en teologisk tænkning og for et
mere metafysisk funderet verdensbillede? Hvorledes er forholdet mellem kompetence og dannelse? Hvad er
baggrunden for dannelsesbegrebets noget uventede genkomst inden for de sidste årtier? Hvordan er forholdet
mellem dannelse og uddannelse?
Forældre oplever at deres voksne børn bryder kontakten. hos MiniFinans Ansøg om dit online kviklån i dag.
Tab dig uden at skulle gå sulten i seng.

Lån penge online Lån op til 12. Hurtig og sikker udbetaling, direkte til din konto. Du kan hjælpe ved at
angive kilder til de påstande som fremføres i artiklen. Tab dig uden at skulle gå sulten i seng. Enkel at
anvende, selv for dem, der ikke har erfaring med at lave hjemmesider. Mange gode skabeloner med mange
muligheder. Lån penge online Lån op til 12. Læs mere om Nota Perleriget sælger smukke og moderigtige
perler, smykkedele og smykkematerialer til brug for smykkefremstilling til private, firmaer og institutioner så lav selv dine smykker. Det giver sorg, vrede og uforståenhed. Enkel at anvende, selv for dem, der ikke har
erfaring med at lave hjemmesider. Hemmelig vurdering (Estimate on request). Det er virkeligheden for
mange … Om Nota. Du er garanteret et svar indenfor 2 til 3 arbejdsdage.

