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Emile eller Om opdragelsen Jean Jacques Rousseau Hent PDF Rousseaus berømte og forkætrede bog om

børneopdragelse, og om hvordan man henholdsvis forkvakler eller hjælper til frodig udfoldelse. En filosofisk
klassiker om hvordan man forkvakler eller hjælper barnets frodige udfoldelse. Dengang den udkom, var den
en enorm fornyelse af synet på, hvad børneopdragelse og kultur er. Den dag i dag er det provokerende stof til
eftertanke! Rousseau er en af de væsentligste inspirationskilder bag en række af de forestillinger, der i dag
styrer vores livsanskuelser. Det kan virke indlysende, at alle mennesker er født frie og lige, og at børn har

rettigheder og skal opdrages til at udfolde deres muligheder bedst muligt. Det er imidlertid stadig ikke nogen
selvfølge, når man ser sig om i verden. Og det var det så meget mindre i 1700-tallet, hvor Rousseau skrev.

Hans tanker virker stadig – nu så mange år efter – nutidige og friske. Læs selv og tænk efter!
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