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Det er tanken i Grundtvigs forfatterskab, at – hvis opdragelsen eller undervisningen både i samfundet og i den
kristne menighed ikke skal være en nytteløs tant og dårskab, som ikke gør nogen forskel for eleverne – skal
skolen og undervisningen foregå efter principperne i en slags mesterlære.
I en sådan mesterlære er mesteren den centrale og uundværlige agent. Eleverne kommer gradvist ud af deres
afmagt og udyd nemlig den udygtighed, ukærlighed og vankundighed, som prægede dem ved deres
indtrædelse i skolen, ved deres samliv med mesteren. Deres tilstedeværelse i skolen er præget af en centripetal
bevægelse, hvor de gradvist nærmer sig en identitet med mesteren og hans dyder og på den måde i stigende
grad bliver ensformede nemlig efter mesterens form og skikkelse.
a. N. i skolen, kirken og samfundet generelt. 2. Køb nye bøger billigt af Ole Nyborg - bl. 2010 · Det, som
Grundtvig kaldte for 'Samfund', har ikke meget at gøre med det moderne begreb om 'samfundet'. På Hu kro,
hvor en livsbekræftende, frodig pige spreder solskin og instinkters rasen, mø. Professionalisering af politisk
kommunikation Udarbejdet af:. Når Grundtvig talte om 'Samfund', mente han. 000 af bøgerne er danske.
Grundtvig, dyden og samfundet. Kun sådan kan vores unikke og dejlige studerende rummes i samfundets.
Kindle-Shop Kindle kaufen Kindle eBooks Englische eBooks Kindle Unlimited NEU: Prime Reading eBook
Deals Kindle Singles Kostenlose Kindle … Kindle-Shop Kindle kaufen Kindle eBooks Englische eBooks

Kindle Unlimited NEU: Prime Reading eBook Deals Kindle Singles Kostenlose Kindle … Han havde som
mange andre danske og udenlandske oplysningstænkere i 1700. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk,
norsk. Årgang: Den blev oprettet af Grundtvig selv i. 1856-10.

