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Dannelse i vor tid Bernt Gustavsson Hent PDF Forlaget skriver: Bernt Gustavsson kommer langt omkring i
sin grundige forholden sig til både traditionens og vor tids filosoffer, til nutidens sociologer og til aktuelle

problemstillinger i et multikulturelt samfund, hvor de globale udfordringer gælder os alle.

»I sin videste, klassiske form er dannelse at betragte som en bevægelse, i hvilken mennesket bryder op fra
hverdagen, begiver sig ud i det ukendte og siden hen vender hjem til sig selv igen med nye erfaringer. Bernt
Gustavsson mener, at demokratiet trues som følge af en aftagende interesse for dannelsens betydning. Derfor

er der brug for en dannelse, der er nutidig, og som hverken er underlagt markedets eller borgerskabets
dominans. Bogen Dannelse i vor tid er et prisværdigt forsøg på at genindføre intellektuel tyngde i den

pædagogiske debat og er et godt bidrag hertil.«
- Egon Clausen, Dagbladet Information

Karakteristisk for Bernt Gustavsson er hans utrolige grundighed, store viden og gode formidlingsevner. Han
formår at formidle sammenhæng, overblik og integrering. Med udgangspunkt i hans tese om radikal

humanisme trækker han tråde tilbage til de store filosoffer og frem til de nutidige.
Kate Groth, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning
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