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BESKRIVNING
Aldrig tidigare i Sveriges historia har det investerats så stora resurser i formell utbildning. Men varken
"flumskolan" eller dess motreaktion där mätbara resultat överordnats allt annat, har visat någon större
omsorg för den breda bildningen. Resultatet är att samtidigt som fler tillåts att nå hög akademisk nivå, så
ökar även gruppen av människor i motsatt ände av skalan.Bildningsidealet med strävan efter att människan
ska vara rustad för ett självständigt liv, där gedigna kunskaper är en förutsättning för kritiskt ifrågasättande
och aktivt deltagande i samhället har hamnat i skymundan. Detta vill Bertil Ohlininstitutet och
Studieförbundet Vuxenskolan förändra.I Bildningsresan ger tolv skribenter sin syn på bildning. Syftet är
att ge underlag för en vitalare diskussion kring ett liberalt bildningsideal. Då utmaningen är angelägen och
bildningens potential oändlig blandas självkritik med optimism. Skribenternas egna bildningsresor både
utmanar och uppmuntrar.Bildning möjliggör människans frigörelse och då inte endast i tanken, utan som
ett av de kraftfullaste redskapen för social rörlighet. En människas klassresa till något annat än den hon är
född till, börjar ofta vid de första stationerna längs en bildningsresa.Bildningsresan är utgiven på Bertil
Ohlin Förlag och skapad genom samarbete mellan Bertil Ohlininstitutet och Studieförbundet
Vuxenskolan. Bildningsresan är ingen ankomst till resans slutstation, utan fortsätter genom samtal
studiecirklar, vid lärosäten, i föreningar och hemma vid köksbordet.Bildningsresan är början.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Bildningsresan, vårt samarbete med... - Varbergs bibliotek - facebook.com
Barnens bildningsresa börjar hos oss, en lustfylld resa mot att bli självständiga, motiverade och kreativa
individer.

Bildningsresan med Peter Dahlgren: Filterbubblor: är vi inlåsta i ...
Föreläsare: Boel Hackman, docent i litteraturvetenskap och verksam vid Institutionen för kultur och
estetik vid Stockholms universitet samt författare till boken ...

Susanne Holmlund om Bildningsresan: "Bildning är inte bara humaniora ...
Pris: 121 kr. häftad, 2012. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Bildningsresan av Pa Modou Badjie,
Ebba Witt-Brattström, Nicklas Lundblad, Jasenko Selimovic ...
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