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Dannelse i en læringstid Hent PDF Forlaget skriver: Emnet for denne artikelsamling er problemet om
dannelsens plads i uddannelse og undervisning. Spørgsmålet er, om det er nødvendigt med mere eller mindre
explicitte forestillinger om dannelse, forstået som den ønskværdige udvikling af personligheden hos de, der
uddannes og undervises. Man har formuleret sådanne forestillinger i de sidste 2000 år, men heraf følger ikke,
at dannelse fortsat er et gyldigt begreb. Måske er vi nu blevet klogere. Det mener faktisk ganske mange i dag,

og det er noget af grunden til, at man har gjort læringsbegrebet til det centrale.

Forfatterne til denne bog er enige om, at vi faktisk stadig har brug for dannelsesbegrebet for at kunne
gennemføre en læring, der ikke styrer uden kompas. De er også enige om, at vi ikke uden videre kan nøjes
med traditionens bud på, hvad dannelse er, og de forsøger derfor at bidrage med nye belysninger af, hvad

dannelse vil sige i vor tid.
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