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BESKRIVNING

SKOLSTICKOREN SJÄLVUPPLEVD BERÄTTELSE MED START I JÖNKÖPING VID 1900-
TALETS MITT«SKOLSTICKOR» är inte bara en självbiografisk berättelse från skolåren efter andra
världskriget. Den är också en skildring av hur tidsandan, skolväsendet och pedagogiken stegvis
förändrades fram till skolornas kommunalisering. Jag fick själv möjlighet att konstatera hur svensk skola
under en period delvis påverkats av brittiskt skolmönster.De första förändringarna inom flickskolornas
struktur i min hemstad Jönköping stod rektor Elisabeth Dahr, min lärarinna i historia, för, sedan hon
återvänt från sitt politiska arbete med enhetsskolans beredning.Detta var också en tid, då man i många
sammanhang slutade med att separera flickor från pojkar liksom kvinnor från män. Vi fick dessutom en
Pippi Långstrump-effekt; «Kvinnor kan också!»Men ännu dröjde sig inställningen i rådande läroplan kvar,
att mekaniskt inlärda kunskaper hade större värde än egna reflektioner och egen kreativitet! Själv har jag
dessutom både som elev och pedagog kunnat jämföra skolklimatet på olika platser i Sverige samt insett
hur svårt det är att se elevers individuella behov. Ett spännande liv trots motigheter («skolstickor»)!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Välkommen till ABA Skol

SKOLSTICKOR EN SJÄLVUPPLEVD BERÄTTELSE MED START I JÖNKÖPING VID 1900-
TALETS MITT «SKOLSTICKOR» är inte bara en självbiografisk berättelse från skolåren ...

OBH Hero 6700 - Hus & Hage - CDON.COM

Skolstickor Britt Andersson 978-91-7765-018-8 Att tvingas lämna sitt barn Isolde Sundberg 978-91-
7765-002-7 Då jag hörde historien om Karin som tvingats

Torsdagar med Sigge - Böcker - CDON.COM

Webbplatsen använder sig av kakor (cookies) för olika funktioner och för att ge en bra
användarupplevelse. Jag förstår
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Skolstickor

https://www.bo-fi.club/?p=SKOLSTICKOR&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SKOLSTICKOR&ln=se
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