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Angsten for opdragelse Per Bjørn Foros Hent PDF Denne bog er et modigt bidrag til debatten om opdragelse
og dannelse. Bogens forfattere taler for nødvendigheden af tydelighed, voksenansvar og autoritet i

opdragelsen af vores børn – ikke kun for det enkelte barns skyld, men for alles skyld. Perspektivet er ikke kun
personligt, men samfundsetisk. ’Angsten for opdragelse’ må vige for en ny dannelsestænkning og ny

opdragelsespraksis, hvor vi løfter blikket fra det nære og private og ud mod en verden præget af alarmerende
miljøproblemer, voksende sociale og økonomiske skel, tilspidsede kulturkonflikter og fælles værdier i
forfald. Det er nødvendigt, at vi opdrager vores børn til bevidsthed om og ansvarsfølelse over for de

udfordringer, de kommer til at møde.

Bogen behandler relationerne mellem forældre og børn og lærere og elever og diskuterer, hvordan vi kan
indtage en tydelig og ansvarlig voksenrolle over for vores børn.

Vi skal turde at opdrage!

‘Angsten for opdragelse’ henvender sig til alle, som har et ansvar for børns opdragelse og dannelse, privat
eller professionelt.
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