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Familieliv Bente Schwartz Hent PDF "Familier kommer vi alle fra. Vi generaliserer derfor gerne om familier.
Vi tror, vi ved, hvad vi taler om. Gør vi det? Familien er ikke en entydig størrelse. Familier repræsenterer en
variation af samlivsformer, tro, værdier, holdninger og praksis. Familien har derfor forskellig betydning i
forskellige menneskers liv. Har du tænkt over, hvad din familie betyder for dig?" Bente Schwartz‘ bog går

bag om de mange aspekter ved familielivet, som præger os alle. Hun viser, hvor stor indflydelse ens barndom
og familie har på ens senere liv, hvordan familiestrukturer og familiens værdi har ændret sig gennem

historien, og de mange forskellige typer familier der findes i dag. Den danske forfatter Bente Schwartz (f.
1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz er
oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.

 

"Familier kommer vi alle fra. Vi generaliserer derfor gerne om
familier. Vi tror, vi ved, hvad vi taler om. Gør vi det? Familien er
ikke en entydig størrelse. Familier repræsenterer en variation af
samlivsformer, tro, værdier, holdninger og praksis. Familien har

derfor forskellig betydning i forskellige menneskers liv. Har du tænkt
over, hvad din familie betyder for dig?" Bente Schwartz‘ bog går bag
om de mange aspekter ved familielivet, som præger os alle. Hun

viser, hvor stor indflydelse ens barndom og familie har på ens senere
liv, hvordan familiestrukturer og familiens værdi har ændret sig

gennem historien, og de mange forskellige typer familier der findes i
dag. Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang
række bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde.
Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af
hendes bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.
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