
Løgnen om dannelse
Hent bøger PDF

Peter Kemp
Løgnen om dannelse Peter Kemp Hent PDF Løgnen om dannelse er en pamflet imod den herskende løgn om
dannelse. Imod halvdannelse og et forsvar for dannelse. I den gode skole dannes og uddannes eleverne til
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