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Förord

Regeringen tillkallade junii 1995 parlamentariskt sammansatten
kommitté för nationellt kunskapslyft för Kunskapslyfts-ett vuxna,
kommittén Dir 1995:67 och Dir 1996:71. Den 1996 lade1 mars
kommittén fram sitt första delbetänkande för kunskapslyjiEn strategi
och livslångt lärande SOU 1996:27, där målen för denna strategi
presenterades. Strategin vilar hömpelare,på ungdomsutbildning,tre
kunskapslyñ för och livslångt lärande. Satsningama inom dessavuxna

områden får inte betraktas för sig måste helhet.tre utanvar ses ensom
Riksdagen har i anslutning till den s.k. sysselsätmingspropositionen

bland beslutat särskild vuxenutbildningssatsning. Denannat om en
genomförs under fem år med juli1 1997 och omfattar då minststart

helårsplatser.110 000 Antalet platser skall sedan öka med ytterligare
årligen10 000 fram till år 2000. Särskilda statliga medel fördelas till

kommunerna för detta ändamål. Satsningen skall också bidra till att
utveckla former för utbildningsbehov i framtidenmötaattnya vuxnas
och därmed efter femårsperioden kunna resultera i reformeraden
vuxenutbildning.

särskilda vuxenutbildningssatsningenDen innebär förutsättningarnya
för Kunskapslyftskommitténs arbete. Enligt sina tilläggsdirektiv skall
kommittén följa den särskilda satsningen på vuxenutbildningen. Syftet
med detta kommittén nödvändiga erfarenheter förär kunna draatt attge
slutsatser och förslag till den reformering vuxenutbildningenge av som
på 2000-talet skall avlösa den särskilda satsningen.

Kunskapslyftskommittén lade i början år 1997 framav samman-en
ställning från de enkäter kommittén tillställt olikaav svaren som
vuxenutbildare. Rapporten Vuxenutbildare självapå SOUsigser-
1996: 188- har förhoppningsvis stimulerat till fördjupade organisatoris-
ka och pedagogiska diskussioner hos olika vuxenutbildare och inspirerat
till utveckling verksamheten, speciellt inför och under den särskildaav
vuxenutbildningssatsningen.

Som fortsatt stöd i arbetet med utveckla vuxenutbildningenett att
redovisas Vuxenpedagogik Sverige Forskning,i utbildning, utveck-nu -
ling SOU 1997: 120. kartläggningDet på Kunskapslyftskom-är en som
mitténs uppdrag genomförts AnderssonPer och Nils-Ake Sjösten vidav
Linköpings universitet, institutionen för pedagogik och psykologi.
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och admi-pedagogik, har samordnatdoktorand iAndersson,Per
förochsammanställt materialetprojektet. harnistrerat Han svarat

kartläggningfördel där hanhuvuddelen svaratrapportens ensamav
utbildning m.m.av

Åke medarbetarepedagogik, har fungeratfil. dr. iSjösten,Nils som
materialetförtillsammansoch Sjösten harAnderssoni projektet. svarat

del och III.i rapportens
sekretariatKunskapslyftskommitténsProjektet har letts genomav

Thorbjörn Levin.
kartlägg-bredfåtvådelat. GenomSyftet med denna är attrapport en

braförstaKunskapslyftskommittén för detfårområdet ettning inom
kommandeforkommittén ochdiskussioner inomför fortsattaunderlag

spridapedagogisk utveckling. Genomgällerdå detställningstaganden att
bättrevuxenutbildarekunnaocksåkommitténhoppasrapporten ge

i sindessautbildning såforskning ochvuxenpedagogisk attkunskap om
vuxenutbildningen,utvecklaförförutsättningarfå bättreskall atttur

vuxenutbildningssatsningen.särskildadenspeciellt under
Kunskapslyftskommitténpåpekasskull börordningensFör att genom

gjordai denför innehålletinte någotpublicera tarrapportenatt ansvar
kartläggningen.

septemberi 1997Stockholm

Anders Ameson

/Åsa Sohlman
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Författarnas förord

Denna kartläggning har genomförts vid Institutionen för pedagogik och
psykologi, Linköpings universitet, där vi tillhör den vuxenpedagogiska
forskningsgruppen. Kartläggningen initieradär Kunskapslyftskom-av
mittén.

Huvuddelen arbetet har gjorts under perioden februari-maj 1997.av
De har stått till förfogande arbetsinsats påmotsvararresurser som en
sammanlagt fyra månaders heltidsarbete. Arbetsfördelningen mellan oss
framgår Kunskapslyftskommitténs förord.av

Vi vill tackapå alla har bidragit till detta arbete påattpassa som
olika uppgiftslämnare, kolleger, Kunskapslyftskommitténssätt: sekre-
tariat och inte minst deltagarna i det seminarium med förrepresentanter
vuxenutbildning och vuxenpedagogik där tidigare version textenen av
diskuterades.

Linköping i september 1997

Nils-ÅkePer Andersson Sjösten
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Förkortningar

förkortningar. tilldenna skrift förekommer antal hjälpI Somett en
förklaringar till förkortningar.läsaren följer här många dessaav

AMU Arbetsmarknadsutbildning
Förkortningen används här endast beteckning på utbildning vidsom
tidigare AMU-center och nuvarande AMUGruppen

Diss. Dissertation doktorsavhandling

DUKOM Distansutbildningskommittén

DUNET Distansutbildningens forskningsnätverk

FBA Fortbildningsavdelningen, Centrum för skolutveckling, Linköpings
universitet

FBR Folkbildningsrådet

fil kand Filosofie kandidat-examen

fil Filosofie magister-examenmag

HRM Human Resources Management

HSFR Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet

KLK Kunskapslyftskommittén

KOM Tidskrift för verksamma inom kommunal vuxenutbildning

komvux Kommunal vuxenutbildning

Lpf-94 Läroplan för de frivilliga skolformema 1994

LVux-82 Läroplan för kommunal vuxenutbildning 1982

Mimer Nationellt nätverk för folkbildningsforskning

NFA Nordens Folkliga Akademi

NITUS Nätverksgruppen för IT-baserad Utbildning via lokala Studiecentra

studiepoäng i högskolanpoäng, veckas heltidsstudiermotsvararp en en
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och arbetsvetenskapPersonal-PA
Personaladministration

personalutbildningPersonalutveckling,PU

vuxenutbildningoch statligför kommunalRiksförbundetRvux

LantbruksunversitetSverigesSLU

1996folkbildningenutvärderingför statligUtredningenSUFO 96 av

DistansutbildningRiksorganisationen förSvenskaSVERD

SÖ Skolöverstyrelsen

levnadsförhållandenUndersökningarnaULF av

UtbildningsradionUR

universitetLinköpingsVuxenutbildarcentrum,VuxCen
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Inledning

svenska utbildningsväsendetDet har under år expanderat inomsenare
delar vuxenutbildningen. Grundläggande vuxenutbildning harstora av

bland blivit viktig inkörsport till det samhället försvenskaannat en
flyktingarmånga och invandrare. Vuxenutbildning gymnasial ochpå

eftergymnasial inivå kommunal vuxenutbildning och utbildning på
folkhögskola har i omfattning medeloch via statligastor extra- -
erbjudits arbetslösa behöver komplettera sin utbildning. Eñergym-som

utbildning universitet och kraftigt.nasial på högskolor har också ökat
har på kunna erbjuda utbildningStora satsats attresurser nya grupper

distans. Från l juli 1997 och fem år framåt genomförs storper en
vuxenutbildningssatsning det s.k. Kunskapslyftet med kommunerna- -

för genomförandet. ihuvudansvariga satsning riktar sigDennasom
till arbetslösa saknarförsta hand treårig gymnasiekompetenssom men

kortutbildade.också till anställda bidrar särskildStaten ersätt-genom en
ning 110 000 heltidsplatser under hösten med1997motsvararsom en
successiv ökning till platser140 000 år 2000. dessa högstAvupp avser

grundläggandeplatser vuxenutbildning, folkhög-5 000 10 000 platser
skolan och 9 000 platser kvalificerad yrkesutbildning.mestsom

Kunskapslyñet skall också bidra till förnyautveckla ochatt
vuxenutbildningen både till innehåll och formerarbetsfonner. Nya att

utbildningsbehov skall i praktiskt arbete. Vuxen-möta prövasvuxnas
utbildningens pedagogik och metodik skall utvecklas.

Huvudsyftet med denna kartläggning vuxenpedagogisk forskningav
och utbildning i Sverige samla kunskap bidra tillkanär att ensom
sådan utveckling. kan förhoppningsvis bli användbar i andraDen även

försammanhang, till exempel vuxenpedagogikstuderande, lärare eller
forskare vill orientera sig forskningen område.inom något Påsom om
så kan kartläggningen i sig peda-bidra till densätt sättett attvara
gogiska utvecklingen.

kartläggningsuppdraget innefattas vuxenpedagogik/vuxenutbildningI
med bred definition. detInom vuxenpedagogiska fältet har vi i dettaen
sammanhang således placerat utbildning vid kommunal vuxenutbildning,
folkhögskolor, studieförbund, universitet och högskolor distans-samt
utbildning och arbetslivsrelaterad utbildning personalutbildning, lärande

vidi arbetet, utbildning gamla AMU-center/AmuGruppen etc..
ingår givetvis allmänna frågeställningar kring vuxenutbildningDessutom
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traditionelltbreda fält går vadlärande.och Detta utöver somvuxnas
dettamedvuxenpedagogik/vuxenutbildningsfaltet. Syftettillräknas är
utanföroch erfarenheterkunskapersamla och påkunna äventaatt vara

medsysslarnormalt sigområde därdet rör när vuxen-manman
förhoppningsvisperspektivpedagogik/vuxenutbildning, vidgatett som

infallsvinklar.pedagogiskakan nyage
innebörd i olikaanvänds med något olikavuxenpedagogikBegreppet

frågeställ-främstforskning undersökerVuxenpedagogisksammanhang.
undervisnings/vuxenutbildningen,ideltagandeberörningar som

lärande,informelltutbildning ochi samtlärandeprocessen annat mer
tillsyftarVuxenpedagogisk utbildninghistoria.Vuxenutbildningens att

vuxenutbildning/vuxnasför arbete medförberedaochkunskaper omge
forskningenhämtas frånutbildningen kankunskaperlärande. De ger

ocksåtalaroch traditioner. Manerfarenheterpraktiskafrånocksåmen
Omundervisametoderbrai betydelsenvuxenpedagogik att vuxna.om

vilkaför undervisninglämpligametoderspecielladet finns vuxnaav
omdiskuteradoch ungdomarundervisning för barnsig från ärskiljer en

blanddockkännetecknasvuxenpedagogiska idealet annatfråga. Det av
erfarenheterspecielladedeltagarmedverkan/inflytande och tasatt vuxnas

folkbildningsom-Sverige det främst inomundervisningen. Itill i ärvara
studiecirklar,folkhögskolor ochalltsåsammanhangdettarådet, i som

bildningsarbete.frivilligtfritt ochtraditionlångdet finns aven
kartläggningensbeskrivningföljsinledningDenna avav en

översiktbörjar sedan medförsta delKartläggningensgenomförande. en
beskriverViforskningen i Sverige.vuxenpedagogiskaför denlägetöver

vissaochforskningeninriktningen pågällerdetnågra mönster när ger
forsknings-vi vissasammanfattaromfattning. Dessutomdessmått på

sammanhang.dettaintresse ivilka har bedömtsresultat, vara av
utbildningVuxenpedagogiskkartläggningmedDel fortsätterI aven

inriktning förmed pedagogiskutbildningardåhandlarDet omm.m.
kartläggningvuxenpedagogiska fältet. Denna ärinom detverksamma

utveck-pedagogiskadet gällernulägetbildinriktad på näratt avge en
vidareutbildninggrundutbildning,Vuxenpedagogisklingsinsatser som

delenförstadetta område. Dennätverk inomfortbildningoch samt
till denbidrakring möjlighetertankarmed någraavslutas sedan att

land.utvecklingen i vårtvuxenpedagogiska
redovisningutförliginnehållerdelDel och III rapporten en merav

gjorthar viforskning. delVuxenpedagogisk Ikartläggningen enavav
vuxenpeda-valda delar denresultatdebeskrivningnärmare avsomav

vi sammanställtdel harhar IIIgogiska forskningen Igett. vuxen-en
denöversiktbredsyftar tillbibliografi, vilket överpedagogisk att ge en

sedanområdet 1980.gjorts inomforskning som
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Metod för kartläggningen

Uppdraget

uppdraget innefattas vuxenpedagogik/vuxenutbildning bredmedI en
kartläggningendefinition. det gäller forskning ligger huvudfokusNär av

folkbildningeni kommunal vuxenutbildning och främst folkhögskolor
studieförbund allmänoch vuxenpedagogisk forskning. Här ärsamt

ambitionen täcka utvecklingen från och framåt. Kartläggningen1980att
gälleransluter därmed det kommunal vuxenutbildning till den kart-när

läggning forskning inom komvuxområdet under 1975-1979av som
Harald Eklund har gjort. övriga områden ligger fokus i1981 Inom

frånförsta hand på perioden 1990 och framåt, i bibliografidelen harmen
tagit med hela perioden från breda vuxenpedagogiskavi 1980. Det om-

rådet den relativt begränsade arbetsinsatsen dvs. tid till förfogandesamt
för arbetet kartläggningen blir förhållandevis översiktlig,gör att exem-

jämförelse Eklundspelvis i med kartläggning.

Kartläggning forskningav

översikt vuxenpedagogiskaArbetet syftar till den svenskaöveratt enge
forskningen den kunskap denna har har skett ioch Dettagenererat. tre

första vi sammanställt vuxenpedagogisk bibliografi,det harFörsteg. en
vilken översikt vad publicerats inom området. detFöröver somger en
andra har vi sammanfattat resultaten från antal doktorsavhand-ett stort
lingar och andra relevanta det tredje har vi tagit framFör äventexter.
några mått på den vuxenpedagogiska forskningens omfattning i relation
till övrig pedagogisk forskning i Sverige.

Bibliografm

Forskningskartläggningens första alltså bibliografi delutgörssteg av en
i denna Bibliografins strukturIII rapport. i första hand byggd påär

tanken materialet skall så lättillgängligt samtidigtmöjligtatt vara som
form. Litteraturen valtdet läsbar har dessutom delvis självges ensom
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sin struktur de grupperingar den naturligt kan delas Dengenom upp
befintliga bibliografistrukturen upplever vi följaktligen den mestsom
ändamålsenliga för den litteratur finns representerad.som

skapa bibliografi, vilketAtt ämnesområde vill täckaoavsetten man
form avgränsning. fallin, kräver någon I vårt denna avgränsningärav

knuten till uppgiften få med den centrala litteraturen vad deatt avser
huvudområden i enlighet med uppdraget, skall finnas representera-som,
de i begränsande faktor den tid, egentligenEn ärrapporten. annan

finns tillgänglig. vi lägger finner viarbetsinsats, Var än gränsen ensom
enkeltdär det inte alltid så vad skall med ochär att veta taszon som

bibehållen kvalité Urvaletvad kan utelämnas med på rapporten.som
bygga kunskaper fältet och litteraturen och demåste på våraytterst om

kunskaper vi kan inhämta från våra kollegor under arbetets gång. Ett
blir aldrig fullständigt eller heltäckande. finnsarbete denna Dettypav

gränslinjer mellan ämnesområdena delinga absoluta och storen av
flera områden. skrift kan därför återfinnas underlitteraturen täcker in En

med avgränsningskriteriema det alltidflera rubriker. Problemet gårär att
med med ochhävda det finns litteratur inte bordeattatt som vara

intressant litteratur saknas. krävs för denDettvärtom, att noggran-som
formen avgränsning, dvs. läsning all ingående litteratur, ärnaste avav

genomförbart,i detta fall varken praktiskt beroende depå ramar som
givits för arbetet, eller intressant med tanke de uppgifter arbetetpåens

fylla. till sortering skrifterhar inomKommentareratt av grupperna ges
och motiveras i förekommande fall i anknytning till dessa.

flera olika källor. har legatSammanställningen bygger på Som grund
Åke Bjerstedts bibliografier skrifter från landets pedagogiskaöver

litteratur för periodeninstitutioner och relaterad år 1980 samt
Kompletterande sökningar har gjorts via biblioteksdatabasen1984-1995.

förLibris denna period och för 1981-1983, där vi inte lyckades få tag
bibliografin, för omfattaspå den aktuella 1996 inte någonsamt som av

Ävenbibliografi. enstaka arbeten publicerade kommit till1997, vilka
kännedom under arbetets gång, finns med i förteckningen. Till dettavår

erfarenheterhar vi lagt våra och kollegers relevanta arbeten,egna av
avseende både förekomst, innehåll och vetenskaplig relevans.

Kriterier för urval litteraturav

grundläggande kriteriet för urval skriften skall knuten tillDet är att vara
landets universitet eller högskolor, i första hand tillnågot av en

utgiven Forskningpedagogisk institution, 1980 ellersamt vara senare.
vuxenutbildning dock tvärvetenskapligär ännatur rentmer av enom
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pedagogisk angelägenhet varför relevant forskning bedriven vidäven
skriftenandra svenska institutioner finns representerad. Vidare skall

förhållanden. Arbeten vid utländskai huvudsak svenska utgivnaberöra
svenska förhållanden finns i materialet,institutioner beskrivande änom

akademiskaGränsdragningen vad gäller verkensbegränsad omfattning.i
finns med vadlite materialdignitet något svårare. Ytterstär av som

fall lägreforskarutbildningsnivå. det där arbeten påutgivits under I
för diskussionen och,beror detta dess värdenivåer ytterst,omnämns av

och centrala innehåll. Andra arbetenderas existensvår kunskap somom
förekommandeoch liknandekonferensrapporterantologier, är sparsamt

fallantologier grundas i förekommande påUrvaleti materialet. av
aktuella fälteti fråga viktig del detuppfattningen arbetet utgöratt en av

Vi har valtbidrar till beskriva detta.och det väsentligen attattatt
tidskriñsartiklar. visserligenkonferensartiklar ochutesluta Dessa utgör

ändåvi harpublikationsformer för pedagogisk forskning,viktiga men
medskäl: Dels det mycket svårt våradessa främst tvåuteslutit är attav

publikationer,heltäckande kartläggning dessaavgränsningar göra aven
även depublicerade i dessa format ofta redovisadefinns resultatdels

avdelning medtagit med i denna kartläggning.publikationer vi har En
möjligheter tillfinns med för läsaren vissa ökadeutländska atttexter ge

vuxenpedagogikensutblickar, främst det gällerinternationella när
år.utveckling under senare

forskningsresultatSammanställning av

sammanställtforskningskartläggningen har videt andraI steget av
kartlagda områdena del i denna rapport.forskningsresultat från de

doktorsavhandlingar iförsta hand utgå från dehar vi valt iHär att
vuxenpedagogiska området.publicerats inom det Dessapedagogik som

Avhandlingarnavad forskningen fokuserar.bra bild ärger en av
börhitta, och de har kvalitetskrav på sigdessutom relativt lätta att som

kan inrikta sig på de resultat studierna har Utöverinnebära gett.att man
vi igenom del andra videssa avhandlingar har gåttäven texteren som

omfattandeinom området, till exempel frånfunnit intressevara av
forskningsprojekt vilka inte har resulterat i avhandlingar.

publiceratsVi har alltså så vi tagit med arbetenavgränsat attoss som
vuxenutbildning ochfrån och med det gäller kommunal1980 när

huvudsakfolkbildningsområdet. övriga områden har iFör gränsen
vissa arbeten från finns med där.dragits vid 1990, 1980-talet ävenmen

bibliografin, viforskningsinriktning representerad iEn ärsom men som
sammanfattningama, någravalt med bland finns i bland annatatt ta
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vuxenpedago-avhandlingar berör pedagogiskt arbete, vilket inte ärsom
exempel studier läraryrket, studiernagiskt. handlar tillDet om av men

redovisainom vuxenutbildning. Vi har valthandlar inte lärare attom
det arbetslivspedagogiska området,sådana studier referenser inomsom

arbetesynvinkel kan betrakta pedagogiskt arbetedå ettsomman ur en
bland andra.

samlade i övergripandeSammanfattningama ämnesom-är samma
forskningsfältenför lättare bildanvänds i delråden III, att ge en avsom

bedrivs huvudrubrik harUnder respektivedäroch den forskning som
bättreunderrubriker, vilkaunder någramaterialet sorterats ger en

demdel skiljer sig dock frånUnderrubrikema iöverblick. som
överskåd-respektive delinnehållet ii del föranvänds III, göraatt mer

dels viairespektive arbete tvåsammanfattningenligt. steg, engesav
frågeställningar, metodsammanfattningviakategorisering, dels aven

aktuellainsikt i detfå något djupareför den önskaroch resultat ensom
projektingår del ivissa fall där arbetetarbetet. I störreett gessom en

Sammanfatt-detta projekt.publikationer inomtill andrareferenser
Tanken intearbetets huvudlinjer.endastkorta och ärningarna är tar upp

forskningen och dess resultat,bilduttömmande attutanatt avge en
leda framforskningsfáltet ochskaffa bildvill sigvägleda den en avsom
dessutomSammanfattningama harreferenser.relevantatill för läsaren
leder till.och det fokus dettautgångspunkt i vårt uppdraggjorts med

sammanfattninggjort korthar vi dessutomdelI I rapporten avenav
allainnehåller intesammanfattningforskningsresultat.några Denna

resultatsammanfattasdetredovisas i delresultat II, ärutan somsom
pedagogiski sammanhanget medspeciellt intressantadels ärsom

bidra medvilka resultat forskningen kanbildutveckling, dels avger en
vi i delsammanfattning resultat hardennaavseende.i detta Utöver av
byggeromfattning. måttforskningens Dessanågra mått påI även gett

Åke forskningbibliografier pedagogiskBjerstedtsdata frånpå över
Utbildnings-Skolverkets projektkatalogerfördelning,avhandlingamas

Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forsk-90/91 94/95,forskning t.o.m.
beviljadeoch -sammanställningarprojektkatalogerningsrådets över

kännedompå och kollegorsfrån 1993/94 1997,anslag samtt.o.m. egna
ochbibliografierdet gäller data frånprofessuremas inriktning. När

urvaletgällersvaghet detfinns givetvisprojektkataloger närsomsamma
sammanfattningtitel eller kortfattadtill bibliografmlitteratur en enav -

arbeten inom dettafinns dock inte med. AktuellaHuvudrubriken arbetslöshet
folkbildning,utbildnigssektorunder respektiveområde sammanfattas - i delAntologier inte heller II.arbetslivet.kommunal vuxenutbildning, tas upp
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inte allt innehållet, och det finns risk vi i enstaka fall harsäger attom
gjort felaktig bedömning avhandlingen/ projektet ska medtasen av om
eller uteslutas. Beträffande professuremas inriktning vi intebygger

personlig kännedom. Vi har gjort förfrågan till allaenbart på även en
befintlig vuxenpedagogisk forskning, dåpedagogikinstitutioner om men

få kompletterade vi med vad vi själva och kollegordenna gav svar
kände till.

utbildning och andraKartläggning av

utvecklingsinsatser med vuxenpedagogisk
inriktning

fördel kartläggningen gäller olika befintliga insatserDenna attav
vidare-vuxenpedagogisk utveckling grundutbildning,åstadkomma -

nätverk för dem verksamma inomutbildning, fortbildning, äretc. som-
vuxenutbildning. Kartläggningen försökerformerolika ge enav

dels allmänna beskrivningar situationenöverblick dettaöver genom av
andra insatserolika områden, dels med exempel på utbildningar ochpå

olika slag.av
Kartläggningen bygger material från flera datainsamlingar. En

tillmed förfrågan vuxenpedagogisk utbildning har gåttenkät utom
ochinstitutioner vid universitetsamtliga pedagogiska motsvarande

samtligaSverige. skriftlig förfrågan tillhögskolor i En har gåttäven ut
för blandSamtal/intervjuer har gjorts medstudieförbund. representanter

för skolutveckling,Fortbildningsavdelningen inom Centrumannat
för universitetspedagogik allaVuxenutbildarcentrum och Centrum tre

förvid Linköpings universitet, komvuxorganisationen CentrumRvux,
blandSvenskt PA-forum harpersonal utveckling AB. Därutöversamt

information diverseutbildningskataloger, på Internet samtannat annan
skriftlig information utnyttjats.

inte anspråk heltäckande.Beskrivningen på Dengör att vara
valda delar.information har fått in har bearbetats och redovisats ivi

finnas utbildningar vi inte fåttdetta kan det givetvisUtöver etc. som
vi harkännedom Uteblivna på vissa de förfrågningarom. svar av
funnitsskickat kan dessutom ha andra förklaringar det inte haränut att

för intressant redovisa.något attoss
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Referensgrupp

tidigare version kartläggningen helhet har ochEn granskatsav som av
fördiskuterats med referensgrupp, bestående representanteren av

vuxenutbildning. bidragit tillforskning och olika former harDetta attav
fylligt, heltäckande ocharbetet rättvisande.göra mer
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l Inriktning på och omfattning av

vuxenpedagogisk forskning

Forskningens inriktning

Vi inleder med studera inriktningen och omfattningenatt denav
vuxenpedagogiska forskningen. Kartläggningens bibliograñdel vissger
information både det gäller omfattningennär och inte minstav
inriktningen på forskningen. Inom det breda vuxenpedagogiska fält som

här har forskningen undertas år dominerats studier kringupp senare av
arbetsliv och universitet/högskola.

det gällerNär arbetslivsforskningen kan konstatera det finnsattman
mycket pedagogisk forskning ligger den Företagsekonomiskanärasom
forskningen kring organisation, förändring forskningenI kringetc. ut-
bildning och lärande kan ökat intresse for lärandet i arbetet,ettman se
det lärande inte behöver relaterat till formell utbildningsom vara av
olika slag.

pedagogiskaDen forskningen kring och högskolauniversitet ocksåär
omfattande. Forskningen, bedrivs på just dessa utbildningsinstitu-som
tioner, fokuseras alltså till del den verksamheten. Variatio-stor egna

dock det gäller vilkaär utbildningarnärstor studeras. Antaletnen som
doktorsavhandlingar behandlar sjuksköterskeutbildningen ärsom exem-
pelvis betydligt for andra utbildningar.större än kanHär möjligen
professionaliseringssträvanden hos yrkesgruppen skapaatt en egen-
yrkeskunskap bidragande faktor. Läraryrket och lärarutbild-vara en-
ningen har också studerats relativt mycket, detta naturligtärmen mer
med tanke på det pedagogiskt arbete.är distansutbildningen,att Inomett

till del knuten till högskolan,är harstor de pedagogiska studiernasom
på tid främst inriktats på den kommunikationsteknikenssenare nya
betydelse för utbildningen.

folkbildningsomrâdetInom mycket forskninggörs med historisk in-
riktning. Den omfattande satsningen på forskningmest kring dagens
folkbildning gjordes i samband med utvärdering folkbild-statens av
ningen, SUFO 96. Här genomfördes flera fristående forskningsprojekt

etablerade forskare. Folkbildningsrådets utvärderingar verk-av egna av
samheten har detta givit visstutöver ytterligare tillskott.ett



Vuxenpedagogik Sverige26 i SOU 1997:120

omfattandevuxenutbildningen föremål förkommunalaDen envar
anslutning till bland den1980-talet, iunderforskning annat egna

Undervuxenutbildning kom Lvux-82.kommunal 1982,läroplan för som
haminskat, det verkar intekomvuxforskningen ochhar docktidsenare

läroplanen föranslutning till denstudier iförekommit några att nya
infördes.vuxenutbildning, Lpf-94,kommunalgymnasieskola och

extrasatsningarhar lett till speciellaArbetsmarknadssituationen att
vuxenutbild-främst i kommunalarbetslösa,utbildninghar gjorts på av

med någrasatsningar har följtsfolkbildningen. Dessaning och inom upp
satsningama.analyserarutvärderar ochstudier som

omfattningForskningens

omfattningenexakt beskrivningNågot bra mått avavsom ger en
personellaekonomiska ochgäller hurforskningen detnär stora resurser

vuxenpedagogik berörsinriktningarde olikainomsatsas somavsom
följande tvåbland påSvårighetema berorfinna.här svårt annatär att

beskrivningaroftast iförsta svårtför detfaktorer: Det attär av
forsk-andrafakultetsanslag ochexempelvisforskning,pedagogisk av

dethänföras tillvad kanurskiljatjänster,ningsanslag eller somav
forskningenandra finansierasområdet. detvuxenpedagogiska För en

hela fältet.bildfå samladdet svårtochmängd olika är attsätt, aven
vuxenpedago-exempel visa på denvia någramöjligtdäremotDet är att

pedagogiskförhållande till övrigomfattning igiska forskningens
anspråkden skullbeskrivningen förforskning, gör attattutan vara

Skolverkets ochfördelningenhärexempelfullständig. De är avgessom
forsk-Forskningsrådets HSFRHumanistisk-Samhällsvetenskapliga

professurerochdoktorsavhandlingarinriktningen påningsanslag samt
anslagsgivare tillalltså finns andradetpedagogik. Observerai att

endastfungerar härSkolverket och HSFRforskningvuxenpedagogisk -
forskningvuxenpedagogiskrelationen mellanför visaexempel attsom

i allmänhet.pedagogikforskningoch

forskningforskningsanslag förSkolverkets
skolväsendetinom

forsknings-beviljade Skolverketårperioden 1991-1996 5,5Under
miljonerdessa anslag gick 4,4miljoner Avtotalt SEK.anslag på 119
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3,7% till projekt vilka helt eller delvis kan kategoriseras som
vuxenpedagogisk forskning, vilket måste betecknas begränsadsom en
andel. Se tabell I.1.

Tabell I.1 Vuxenpedagogisk forskning inom Skolverkets forsknings-
anslag 1991-1996.

Budgetår Vuxen- Totalt anvisat Andel
pedagogisk belopp vuxenpedagogik

forskning

1991/92 905 000 20 245 000 4,5%

1992/93 900 000 20 541 000 4,4%

1993/94 490 000 22 632 000 2,2%

1994/95 000 0001 25 439 000 3,9%

1995/96 1 110 00018mån 30 091 000 3,7%

Totalt 4 405 000 118 948 000 3,7%

Uppgifterna baserar sig på Skolverkets forskningskatalog Utbildningsforskning
90/91 94/95 Kategoriseringen vuxenpedagogisk forskning har gjortst.o.m. av. Ävenutifrån proj ektbeskrivningar i katalogen. projekt bara delvis berör detsom
vuxenpedagogiska harfältet tagits med.

Skolverkets vuxenpedagogiska forskning berör flera olika vuxenpeda-
gogiska områden. Kommunal vuxenutbildning och Svenska för
invandrare ligger inom Skolverkets huvudområde och finns också
representerade, det finns projekt med inriktning på folk-ävenmen

SÖ-projektbildning gammaltett och projekt inbegriper flerasom
utbildningsfonner.

dettaUtöver finns vissa projekt berör skolans organisation,som
skolan arbetsplats vilket i någon mån skulle kunna räknasetc.,som

arbetslivsrelaterad forskning i den breda definitionensom av vuxen-
pedagogisk forskning. dettaI sammanhang dessa projekt dock intetas
med, eftersom det här främst handlar vilka anslagatt gettsom se som
till forskning vuxenutbildning jämfört med övriga skolväsendetom
skolan i allmänhet.
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forskningpedagogisktillanslagHSFR:s

omfattningforskningensvuxenpedagogiskadenillustrationEn avannan
Humanistisk-Samhällsvetenskapligade anslagfördelningenär av

periodenforskning. UnderpedagogisktillForskningsrådet ger
drygt 28totaltperiod påanslag för dennabeviljades1993/94-1997

tabell 1.2.kronor,miljoner se

inomforskningvuxenpedagogisktillanslag1.2. HSFR:sTabell
1993-1997.olika tält

TotaltÅr TotaltHögskolaArbetslivFolk- vux.
bildning

000078000 5000 l 085000 735250100 0001993/94
21%14%5%2%

6 190 000000000 2 334000 l 344321669 0001994/95
38%22%5%11%

00010 125114 000683 000 4000 11 2871995/96 144 000l
41%17%13%11%

000060000 7714 000 3 597000 1900983 0001997
51%24%13%14%

00028 453130 000476 000 11758 000 52Hela 2 896 000
39%19%10%10%perioden

-sammanställningar,ochprojektkatalogerpå HSFR:sbaserasSummoma
innehållsbeskrivning.titel ochutifrånkategoriseratsProjekten har

områdeninriktning berörvuxenpedagogiskmedprojekt treHSFR:s
dessakonstaterahögskola. kanoch Manarbetslivfolkbildning, att-

undersöktaunder denanslagenandelfåttområden har stor aven
till dethar gåttanslagenökat. 39%har ocksåoch andelenperioden, av

dock tillgårHälften dettaforskning.vuxenpedagogiskivi innefattar av
ocharbetslivsforskningtillfjärdedelhögskolan,studier inom enen

tillräknastraditionellttill detanslagende totalafjärdedel 10% somav
folkbildningsforskning. Manfalletdet härvuxenutbildningsområdet, i
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kan alltså konstatera vissa vuxenpedagogiskaatt områden har fått en
relativt del HSFR:s anslag,stor å andra sidan saknas heltav men
forskning kring områden kommunal vuxenutbildning och distansut-som
bildning.

Utöver dessa två anslagsgivare finns bland andra Rådet för arbetslivs-
forskning RALF stöder vissa Centrumbildningar och beställareärsom

forskning med arbetslivspedagogisk inriktning.av

Doktorsavhandlingar i pedagogik 1990-1995

Ett mått denpå pedagogiska forskningenannat hur många och vilkaär
doktorsavhandlingar läggs fram. Förhållandet under periodensom
1990-1995 det gäller vuxenpedagogisknär forskning om svenska för-
hållanden i relation till det totala antalet pedagogikavhandlingar
framgår tabell 1.3.av
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fältvuxenpedagogiskaolikainomPedagogikavhandlingarTabell 1.3.
1990-1995.

Övrigt AndelTotaltTotaltUniv.,Arb.-Folk-Inriktning Kom-
påhög-livbildn. vuxvuxvuxvux

skola resp.Pedagogik-
inst.institution

36%25963Göteborg

58%127l33Linköping

40%152 622Lund

11%1921lMalmö

5%21l1Stockholm,
lärarhög-
skolan

l %219412Stockholm, 1
inst.ped.

160Stockholm, -
internat.
ped.

38%13532Umeå

21%296l*21llUppsala

169403171442Totalt

100%24%2%10%8%2%1%Andel av
totalt

lärar-handlarUmeåfrån2Linköpingfrån2 samt omGöteborg,från2
vuxenutbildning.inomlärarearbetet,

ochhandikapphögskola,ocharbetsliv tardessa uppEn entar uppav
lärande.livslångt

i kommunen.vuxenutbildningkommunstudie* En av

därvuxenpedagogik använts,definitionvidmycketalltsåharHär aven
utbildningsfonner änandrailärararbetetstudierexempelvis även av

arbetslivet.forskningexempelmedtagitsvuxenutbildning omsom
vuxenpeda-berördedessa årunderavhandlingamafjärdedelEn sexav
ojämn. Denfördelningenhärmening, ärvida ävendennagogik i men
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övervägande delen avhandlingarna berör arbetslivet och högskolan,av
medan övriga vuxenutbildningsområden är representerade.sparsamt
Kommunal vuxenutbildning inkl. grundvux/grundläggande vuxen-
utbildning och folkbildning behandlas i totalt sju avhandlingar 4 % av
alla, kommunstudieär den totala vuxenutbildningen.varav en en av

Professurer i pedagogik

Den pedagogiska forskningen givetvis inteär enbart avhandlingar, men
det svårare fåär samlad bild verksamhetenatt bland de dis-en av
puterade forskarna. En central och samtidigt avgränsad våraärgrupp
professorer. I nuläget finns 33 professurer i pedagogik på universitet och
högskolor i Sverige. Flera dessa under tillsättandeär och ytterligareav
tjänster håller pâ inrättas. Av de 33 tjänsternaatt finns tjänsten som
professor i vuxenpedagogik, på Institutionen för pedagogik och
psykologi vid Linköpings universitet. LinköpingI har dessutom inrättats

tjänst professor i pedagogik med inriktning utbildning ochen som mot
tillsättning.lärande i arbetslivet, tjänst underär GöteborgI finnsen som

professur i vårdpedagogik. nuvarandedeAv tjänsteinnehavama finnsen
11 representerade i kartläggningens bibliograñdel. Bland innehavarna av
de allmänna professurema ej vuxenpedagogik och vårdpedagogik är
det minst fyra har högskolanägnat relativt omfattande forskning,som
och har haft projektverksamhet inomtre det övriga vuxenpedagogiska
fältet.

Summering

arbetslivspedagogiskaDet området universitets/högskoleområdetsamt
alltså relativtär väl representerade i den pedagogiska forskningen. Man

bör dock observera fördelningen forskningenatt inom områdeettav
universitet/högskola ojämn vissaär utbildningsområden undersökssom -

andra. Kommunalän vuxenutbildning och folkbildning,mer vuxen-
utbildningens traditionella kämområden, däremotär sämre representera-
de i forskningen. Detta gäller i dagsläget speciellt kommunal vuxenut-
bildning, där den omfattande forskningen under 1980-talet inte har följts

i motsvarande grad under 1990-talet. Folkbildningen harupp kommit
i fokus i samband med bland utvärderingmer SUFOannat statens 96
flera HSFR-projekt.samt Detta dock tidsbegränsadeär projekt, avslutade

eller pågående. Inom folkbildningsomrâdet kan detnämnas tvärveten-
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utvecklingen,tillbidragitharvilketMimer,forskningsnätverketskapliga
iomfattningmindrebetydligtbegränsadegrundpåtrots resurseraven

kringForskningenplanerades.ursprungligenvadverksamheten än som
nyvaknatfinnshärbegränsad, ettocksådistansutbildning ännuär men

förhoppnings-kanDUNETforskamätverketrelativtdetochintresse, nya
före-dessutom sparsamtNågot ärutvecklingen.tillbidravis som

påfokuserarenbartinteforskningsprojektonekligenkommande är som
fält.Vuxenutbildningensfleraområde överspännerutanett av
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Vad den2 Vuxenpedagogiska
forskningen kan lära någraoss -

axplock

Vilka kunskaper kan då forskningen bidra med det gällernär vuxen-
utbildningens utveckling Vi ska lyfta fram vissa forskningsresultat som
kan intresse, först vill vi peka på några förhållandenvara av men som

viktiga beakta.är att
Eklund 1995 har kartlagt samtliga doktorsavhandlingar i pedagogik

lades fram och godkändes under perioden utgår1988-1992. Hansom
betoningfrån den har gjorts lärares utbildning och fort-attsom av

bildning ska forskningsanknuten. Frågan då vilka förutsättningarärvara
finns för detta. Vilken forskning finns det anknyta tillattsom

Eklund skiljer mellan å sidan avhandlingar vilka fokuserar påena
betingelser, förutsättningar, för den pedagogiska och å andraprocessen,
sidan metodstudier, avhandlingar vilka fokuserar själva påverkanspro-

Bland de förstnämnda finns historiska respektive naturalistiskacessen.
studier beskrivande naturligt sammanhang, och bland de sistnämndaav
naturalistiska respektive utprövande experimentella studier experi-
mentell/kvasiexperimentell uppläggning med styrning deltagarnasav
agerande. De 124 avhandlingama fördelar sig enligt tabell I.4.

Tabell I.4. 124Fördelning pedagogiska avhandlingar 1988-1992.av

Betingelsestudier Metodstudier

Historiska 20 O

Naturalistiska 88 7

Experimentella O 9

hämtade från Eklund 1995.Data

Det endast avhandlingar16 124 fokuserar den pedagogiskaär av som
och skervad där, och dessa beskriver sju naturligtettprocessen som av

sammanhang och nio utprövande studier. Utifrån Eklunds resultatär mer
kan inte förvänta sig dagens pedagogiska forskning skaattman ge

2 17-1140
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i pedagogiska i någonmetoder denkunskap storprocessenom
Än olikasig resultat ställermindre kanutsträckning. väntaman som

effektivitet.metodemasvarandra och/ellermetoder prövarmot
material,kategoriseringmotsvarande vårtinte gjort någonVi har av
förväntaska alltså intetendens finns där.tydliga Manävensammamen

uttömmande påforskningen skavuxenpedagogiskadensig att svarge
borde forskningenvuxenutbildning bör till. Däremothurfrågan om

förkring förutsättningarnafrågorpå mångakunna vuxenut-svara
ochanalysermed vissa beskrivningar,bidraoch dessutombildning,

utbildningsmetoder.olikajämförelserkanske även av
påmöjligt detangeläget ellerhurfråga ärEn attär svaraensannan

Marton kanframhållertill.utbildning bör gåhurfrågan att manom
finnsoch detfinns inte baraolikamängd Detlära sig på sätt,sätt. etten

hur vifråganhitta säkert påmöjlighetheller någoninte att ett omsvar
harsituation, vissspecifika i visslär bäst. storDet etc.gruppenen

uppläggning fungerar.hur viss Detför och ärbetydelse mersomenom
visst under-eller förståinnebär kunnavad detfundamentalt ettär att

och dendiskussionen bland lärarevisningsinnehåll. Marton attmenar
mindreochfrån innehållet iborde utgåutvecklingenpedagogiska mer

villvadutgångspunkten iutbildningen. Medförfrån formen man
medvetetprofessionelle lärarenkan denutveckla hos deltagaren göra ett

grund-dennaredovisarDahlberg 1992ska nå detta.val hur attmanav
hennesintervjuerna ifinns uttryckt itankeläggande didaktiska även
skildaoch innehåll inte kan planerasformundervisningensstudie att-

teknikerformerna bliåtskillnad riskerarVid sådanfrån varandra. atten
sammanhang.oberoende sittförståelse ochanvänds utan avsom

alltsåkomplex verksamhetvuxenutbildningEftersom ärär somen
och från de människordenfrån den miljöskiljasvår utövasatt som

ochhänsyn vid forskningsärskildaden, måstedel tasär omaven
innebärverksamhet. hänsynsådan Dennautvärdering vuxenut-attav

förut-studeras utifrån sinadet måvilken formbildning i egnavara
försiktighetliggerdettaoch villkor.sättningar I att storresonemang

vidochtill generalisering resultatförsökiakttagas vidmåste av
för-vuxenutbildningsfåltet.olika delar Dennajämförelser mellan av

uppfyllas påVuxenutbildningens mål kanfrämstsiktighet betingas attav
forskaren.inte förutsägasoch ofta kan dessamånga sätt, av

pedagogik vid universitet.professor i Göteborgs DettaMarton,Ference
Linköpingvid lärarutbildningen iföreläsningbygger på Martonstycke aven

andvidare utvecklat i bokenfinns Learning1997-04-23. Resonemanget
rubriken TheunderBooth, 1997 på 204-205S.,Marton, F.Awareness s.

stone.Philosophers
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Med denna utgångspunkt ska vi redovisa några för vuxenutbildnings-
sammanhanget intressanta forskningsresultat, vilka kommit fram i denna
kartläggning. Resultaten här mycket kortfattat. För någotpresenteras en

omfattande beskrivning resultat studiernas inriktning ochsamtmer av av
begränsningar det gäller resultatens allmängiltighet del inär se-

anslutningrapporten I till resultaten dras också vissa slutsatser detnär
gäller deras betydelse för vuxenutbildningen.

Finns det behov vuxenutbildning Harav

vuxenutbildningen någon betydelse

diskussioner kring behovetI vuxenutbildning framhålls ofta nöd-av
vändigheten inte komma efter i konkurrensen med andra länder.attav

visar internationell jämförandeHär studie Sveriges befolkning haratten
i jämförelse med andra länder hög läsförmåga. Skolan bra påär atten
grundläggande läsförmåga, medan det krävs vidare utbildningge

och/eller livserfarenhet för högrenå förmåga Skolverket, 1996.att
Sverige ligger alltså redan bra till, samtidigt fortsatt tillgång tillärmen
utbildning viktig för möjlighet utvecklas vidare.attvuxnas

Tidigt deltagande i vuxenutbildning har enligt Tuijnman visat sig
ha samband med fortsatt deltagande i livet. Deltagare i vuxenut-senare
bildning sina liv meningsfulla och intressanta jämfört medser som mer
dem inte deltar, något talar för utbildningen inte baraattsom som
handlar få direkt yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter.attom
Vuxenutbildningens betydelse har dessutom underskattats, sällandå man
har gjort tillräckligt långsiktiga uppföljningar. Tuijnman, 1989

visarEn studie på hur studiecirkelns betydelse för individenannan
och lokalsamhället varierar beroende individenspå livssituation och
lokala förhållanden Andersson m.fl., Flexibla1996. former för
utbildning kan alltså viktiga för utbildningen ska bliattvara
betydelsefull för breda med varierande förhållanden.grupper

skaMan dock inte för givet det krävs organiserad utbildningta att
i vissa former för ska lära sig och utvecklas. Självstyrt lärandeatt vuxna
kan alternativ. självstyrda lärandetDet verkar enligt Borgströmettvara
1988 emellertid något främst och välutbildade ägnarvara som yngre
sig åt, vilket innebär denna form lärande precis denatt av som mer
organiserade vuxenutbildningen bidrar till reproduktionen ojämlikhet.av
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förutsättningar,utbildningDeltagande i -

rekryteringhinder,

detomfattande,redan i dagvuxenutbildningDeltagandet i är men
Skolverket, 1996.Gähler, 1995;Jonssoni olikavarierar grupper

lederutbildning, vilkenteoretiskt inriktadideltagandetgällerdetNär
främstdet1996visar ärhögskolestudier, Hammarströmfram attmot

denmedvidarei gårutbildningteoretiskvaltde ett steg somsom
devalt bortungdomarandel demindreEndastinriktningen. somaven

matematik,särskild kurs ihögstadietpåteoretiska kursernamer
teoretiskatillbaka tillkommerspråkytterligareengelska ettsamt gym-
gymnasielinje,ungdomsskolan. Valförnasiestudier inom avramen

förklaringsvärde förbakgrund harsocialochslutbetyg störst somvem
och vidsocialgruppför högreviktigarehögskolan.börjar i Betyget är

varken kompenserarhöga betyggymnasieutbildning, medanlängre
isocialgruppermotiverar lägreellerutbildning ut-kortare samma

flexibelBehörighetsgivandel996. vuxenut-sträckning Hammarström,
bortvaltdenmöjlighet åtviktig förbildning bör alltså att somgevara

skedeåterkomma istudiernainriktningen iteoretiskaden ettatt senare
livet.i

relaterasenbartdär studierutbildningssynoftaKortutbildade har en
förutbildningmil., 1986. Iuppgifterspeciella Larssonarbetet ochtill

deltagarnastilloch knytauppmärksamma dettalågutbildade bör anman
inteenkelt ocharbetetOmarbetssituation Holmer, 1987. är man

utbildningssynförändring innebärsig någon snäv attförväntar manen
detkandennarekryteramed studier. Förinte någon attnytta gruppser

till behovlederförändringari arbetet.förändringar Dessakrävasalltså
förut-ocksåi utbildning finnsväl deltarochutbildning, när manav
m.fl.,vidgad utbildningssyn. Larssonutvecklasättningar att meren

1986
svårt,vuxenutbildning kantillrekryteraAtt avvaranya grupper
villkorenekonomiskaarbetsmarknadsskäl. Deekonomiskasåväl som

tillräckliga yrkes-klara, inteupplevas svårakan att man sersom
kananställningsbar. Dettavillstudera ellerrelaterade skäl att man vara

konkurrens-alltmer viktigutbildning blirproblematiskt, eftersombli en
blandviktigareTillgänglighetenarbetsmarknaden. män,faktor på är

kan kom-studier inteutsträckningkvinnor imedan större attmenar
i kommu-utbildningBland dem sökt tillfamiljelivet.bineras med som

annorlunda.någothoppat bildenvuxenutbildning med sedannal ärav
ocksådetorsakar avbrott hosEkonomiska problem ärmenen grupp,

sysselsättningfåttberor påvanligt avhoppen attatt annanannanman -
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utbildning eller arbete. Andersson m.fl., m.fl.,1995; Hult 1997;
Mäkitalo m.fl., 1997 Vuxenutbildama inom komvux attmenar
ekonomiska skäl vanligast studerande avbryter studierna SOUär när

Hults m.fl.1996:188. 1997 undersökning tidiga visaravhoppav
däremot de positiva avhoppen till sysselsättning vanligare.äratt annan
Skillnaden kan bero på det tidigt fåpå terminen kanäratt som man
möjlighet byta till andra, attraktiva, utbildningar. ekonomiskaDeatt mer
problemen kan däremot dyka upplevt vad studiestö-närupp senaer, man

räcker till.det inte
gäller kvinnor har hurdet Gerhardsson visatNär 1985även

utbildning och yrkeskarriär inom den produktiva sektorn underordnatär
det reproduktiva Familjen kommer alltså i första hand näransvaret.
kvinnor ska ställning till utbildningsdeltagande, dettaoch så länge ärta

blir frågan då i vilken utsträckningfallet utbildningssystemet ger
studiermöjlighet kombinera med föräldraskap familjeansvar.ochatt

Undervisning i vuxenutbildning

studieHöghielms kommunal vuxenutbildning visar de vuxenpeda-attav
inte tillgogiska idealen kommer uttryck i undervisningen. Läraren

fungerar främst faktaförmedlare, vilket kan förstås med bakgrundsom
i den begränsade tid står till förfogande och de förväntningar desom

Höghielm,studerande har på läraren 1985.
Deltagamas inflytande i klassrummet blir nödvändighetmed

flesta avgörande besluten före i börjanbegränsat de ellernär tas av
kursen. studerande inte hunnitDå har de utveckla någonännu egen
policy för hur vill ha klassrumssituationen. försökerde deltagarnaNär
skaffa sig inflytande det sig enligt studie kommunalLarssons pårör

frågor utanförvuxenutbildning främst har betydelse för livetom som
klassrummet 1990a.Larsson,

Löthman visar hur matematikstuderande kommunal1992 i
vuxenutbildning vill förstå matematiska problem använda sinaoch
vardagserfarenheter för beräkningar. dockLärarnagöra äratt mer
procedurinriktade, och de ska förklara modellernade matematiskanär
har de knyta till deltagarnas vardagliga uppfattningar ochsvårt att an
erfarenheter, kan stå i motsatsförhållande teoretiskatill desom
modellerna.

vuxenutbildningkommunal i dag ändå medvetenInom är man om
de skillnader finns mellan ideal och verklighet, sigsom menarmen man

för förändraarbeta situationen SOU 1996:188.att
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skildalärarutbildningen identifierar Beach 1995studieI treaven
reflektion ochinriktad kritiskmodell, påundervisningsmodeller. En

utbild-överensstämmelse meditänkande,elevernasförståelse ärav
i linjemodellernaförmedlingsinriktadede tvåpolicy, medan ärningens

Beach konstaterarförväntningar.studerandestraditionen och demed att
präglaspå institutionfå genomslagsvårtreform har att ensom avenen

inriktning.medtradition annan
vidundersökningar AMU-utifrån sinam.fl. 1990Ellström menar

undervisnings-undervisningsmönsterskolinriktatettcenter att som
medundervisningsmönsterarbetslivsorienteratbättremetodik änär ett

observeradehos lärarna. Dehandlingsorienteringåtföljandedess
och positivaundervisningsmönsterskolinriktatsambanden mellan ett

pedagogiskuttryck förintedockkursdeltagarreaktioner är ett en
uttrycksambandenställetorsak-verkan-karaktär. I ettlagbundenhet ärav

kursdeltagarehos såväl lärareföreställningarinstitutonaliseradeför som
kontext.undervisningensom

allmänhetutbildning iochundervisningbetydelse förfaktorEn av
via olika betygssystem.deltagarnabedöminingarde görsär avsom

högskolan, vidiexaminationenhurvisarDahlgren 1993Trowald och
delvisinlärningstudenternabetygssystem,graderat motstyrett somen

skeptiskadärfördeinriktning, ochuniversitetenstilli motsättning ärstår
användsfolkhögskolani högskolan. Ibetygssystemtill sådant enett

bedömningenbedömningsforrn,informellochflexibelrelativt men
svårighetervissautbildningen.genomslag i Trotsfår ändåomdömet

folkhögskolanpedagogisk änformaändå lättaredetär att processen
Sundgren, 1986.styrd skolformi en mer

Derbring ochforskningsanknytning har studeratsUtbildningens av
hursjuksköterskeutbildningenstudie fråni sinvisar1992.Stölten De

sedanuppgånginledandeefterriskerarforskningsanknytningen att en
andra. Entilleldsjälama lämnarminska, över ansvaretnär annan

forskningsanknytningminskad ärstuderande upplevertillanledning att
undervisningövrigintegrerad iblirkunskapforskningsgeneradatt mer

ibetonasframhålls ochspeciell delutsträckningi mindreoch somen
utbildningen.

på undervisningLärarsyn

under-sinuppfattarlärarnahurfokuserarstudierfinnsDet även som
kommunalbehandlarredovisas här vuxenut-studiervisning. De som

bildning.
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Lärarnas uppfattningar hur deltagarerfarenheter kan utnyttjas iav
undervisningen inte lika optimistiska de officiella förhopp-är som
ningama. Lärarna främst hur enstaka deltagare kan dela med sigser av
speciella erfarenheter, eller hur läraren kan referera till deltagarnas
erfarenheter för verklighetsanknyta undervisningsinnehållet. Larsson,att
1980

har identifieratLarsson 1982 två skilda uppfattningar hos lärarna
vad deras uppgift i undervisningen: lägga tillrättaär attom som

innehållet och underlätta för deltagarna, eller involvera deltagarnaatt
och låta dem själva bearbeta innehållet. tillrättaDe vill läggasom
beskriver sig förmedlandeockså i sin denundervisning, medansom
andra inte alltid lever till sina ideal. Svårigheten levaattgruppen upp

till idealen kan relateras till de restriktioner finns det gällernärupp som
tid, stoffrnängd och deltagarnas förväntningar.

Kursplaner och timplaner undervisningen iär störrestyrramar som
utsträckning vuxenpedagogiska ideal. Kursplanen begränsadeoch denän
tiden det deltagarna inflytandesvårt innehållet. Däremotgör överatt ge

lärarna de kan få frirum och för mindrestörre utsättasattmenar vuxna
kontroll ungdomsstuderande. Lärarna överlag positiva tillän är nyttan

studier.med Larsson mil., 1990
Flera undersökningar visar alltså på skillnader mellan ideal och

verklighet i utbildningarna. Praktiska förutsättningar, förväntningar,
traditioner möjlighetenpåverkar förverka undervisningsidealen.etc. att

inverkande faktorer kan förmodligenDessa inte bort något enkelttas
ökande medvetenhet deras betydelse bordesätt, men genom en om man

kunna möjligheter komma forbi dem och åstadkommaattse en
utveckling.

Andra utbildningsformer undervisningän

Forskningen fokuserar inte enbart på undervisningen. ocksåDet görs
undersökningar former förandra studier/utbildning.av

Självständigt arbete

Gerrevall behandlar självständiga1992 arbeten exempelvissom
examensarbeten och i högskoleutbildningen. framhållerHanuppsatser
vikten processorienterad handledning vid sådana arbeten.av en
Processorienterad handledning möjlighet förverkliga/utvecklaatt ettger



Vuxenpedagogik 1997:120Sverige SOU40 i

produkt-till skillnad frånförståelseinriktatdjup- och angreppssätt, en
ytinriktatosjälvständigt ochleder tilllättorienterad handledning ettsom

for hurockså viktigtill förfogandestårtid stortarbete. Den ärsom
för uppgiften.utvecklarstuderandedenengagemang

lärandeProblembaserat

åruppmärksammad påmycket ärblivitutbildningsformEn senaresom
WalldalPBI/PBL.lärandeinläming/problembaseratproblembaserad
yrkesin-iinlärning tillämpasproblembaseradvisar1991 näratt en

idiskussionenriskenfinnspåbyggnadsutbildningriktad att gruppen
kun-stället för påyrkeserfarenheter, ideltagarnaspåfokuseras nya

syftet.vilketskaper, är
förståelseinriktatresultati sinaredovisarRahimi 1995 ettatt

vanligmedanPBL-studenter,blandövervägerangreppssätt gruppen
dockkanstrategier.reproducerande Dettillläkarstuderande tar varamer
inte heltsig habeskriverPBL-studentemadetså angreppssättatt

förståelseinriktadedetbeskriverfaktiskt Demed hur de gör.stämmer
de detläserpraktikenidetlärt sigde har rätta,ärangreppssätt men

skolutbildningen.i den tidigaresig vidhardereproducerande vantsätt
fåtiddetPBL-utbildningen kan attproblem för tarattEtt annat vara

allaslag idettainriktningpedagogiskförgenomslagskraft aven ny
erfarenheterockså studenternasbehandlarRahimiutbildningen.delar av

harPBL-studentemasigdär visar detochuniversitetsutbildningen, attav
meningsfull.flexibel ochupplevt den mersom

Grupparbete

högskole-studie visar hurexperimentellaBobrinks 1996 grupper av
genomgående nårsammansättning sämrevarierandemedstuderande

uppgift. Detmedenskilt sämrearbetarindividerresultat än sammasom
visarBobrinkarbetet.produktenmätbaradå dengällerresultatet av

förut-beroende påvarierarihurockså gruppensgruppenprocessen
Implikationemamellanvarierarproduktenliksomsättningar, grupperna.

börgrupparbeteninför övervägablir alltsåresultatBobrinks att manav
mätbaranåtill värdetrelationii attvärdet avgruppenprocessenav

kanuppgiftsutformningochgruppsammansättningliksomresultat, att
utvecklas.hurpåverka processen
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Yrkespraktik

Flera studier berör den yrkesinriktade praktiken i vissa högskoleutbild-
ningar, och praktiken relateras till de teoretiska utbildningsinslagen och
den kommande yrkesverksamheten.

Praktikhandledningen viktig del utbildningamas praktik-är en av
inslag. Franke identifierar1990 två skilda förhållningssätt till detta
inom lärarutbildningen. Praktiken kan hand-övning, därses som
ledningen sedan innebär bedömning, kommenterande och tillrättaläggan-
de vad gjort. praktikenOm däremot objekt förettav man ses som
reflektion kommer handledningen fokuseras just reflektion ochatt
vilken kunskap praktikerfarenhetema kansom ge.

visar hur olikaMogensen 1994 representationsformer kombineras
utbildning. sjuksköterskeutbildningeni kommer först språkligaI deen
visuella representationema,och medan först i praktikinsla-man senare
får kroppsligaden representationen. skiljer sig frånDetta Brunersgen

teori kognitiv utveckling, där ordningen den omvända. Mogensenärom
visar hur den praktiska handlingen möjlighet integrera kunska-attger

samtidigt de berättelser har med sig möjlighet attpen, som man ger
reflektera det berörMogensen de motsättningaröver gör. ävenman som

finnas mellan det välstruktureradekan och idealiserande lärandet i
teoretiska inslag och det diffusa och motsägelsefulla lärandetmer mer
under praktiken.

Lindberg-Sand 1996 konstaterar kopplingen mellan teoretiskaatt
och praktiska utbildningsinslag Praktiken får överordnad rollär svag. en
i utvecklingen yrkesrollen sjuksköterska,som samtidigt deav som
studerande de hamnar iupplever underordnad elevroll påatt en
praktiken, till skillnad från den kritiska studeranderoll högskolestu-som
diema innebär.

Distansutbildning

studie distansutbildningI fann Bååth mellan hälften och1980 atten av
fjärdedelar bedömningskontaktema i distansutbildning kundetre av

deltagaren kontrollerade sina uppgifter själv någraersättas att utanav
påvisbara effekter avseende studieuthållighet, attityder, slutliga studiere-
sultat eller studietid. Betydelsen bedömning och kontroll frånav
utbildningsinstitutionens sidan bör alltså kanske inte överdrivas.



Vuxenpedagogik42 Sverigei 1997:120SOU

vuxenstudiererfarenheterDeltagarnas av

kommu-studierna iflesta deltagarna trivs medHult visar de1980 att
studie-hade också fått sina expressivavuxenutbildning. flestanal De

instrumentellaförsta terminen, medan detillfredsställda under denmotiv
studierna blirgäller alltsåtillfredsställda.inte Detmotiven attännu var

sig dehinna skaffadeltagarna skalångsiktiga förtillräckligt att
detSamtidigtsig hade uppleverkunskaper, betyg ärnyttaetc. av.som

det finnsuppleverlänge innandet dröjer förviktigt inte attatt man
dröja förkanProblematiken med detstudera.mednågon attnytta att

Söderlindhstudierna har belystsmedlänge innan nyttan avserman
grundvux.invandrare på Deundersökning blandi1990Franzén en

invandrare ska kommaför mångakrävsomfattande studier utattsom
arbets-varithoppet.de ofta Dearbetsliveti utegör att somger upp

yrke. Ettfinns hittamöjligheterdock vilkamarknaden ettattsomser
tillfälligtinträde baramed tidigare omflexibelt änsystemmer

förändraSöderlindh kunnaenligt Franzénarbetsmarknaden skulle
situationen.

deltagandeResultat av

utbildningenresultatgivetvis vilkafrågeställningväsentligEn är
studiervi någrastuderande.till för den Häregentligen leder tar somupp

lär,deltagarevariationen i vad olikabetydelsenberörbland annat av
och informellt lärande.formelltrelationen mellanoch

uppfattningarkomvuxdeltagamasvisar hurstudieAlexanderssons av
allmännaoch konkreta till detfrån detförskjutsolika fenomen nära mer

alltså ledaverkarkommunal vuxenutbildningigenerella. Studiernaoch
Alexandersson, 1985.vardagsuppfattningamaförändringartill av

variationenundersökerforskningenfenomenografiskt inriktadeDen
i under-användasresultat kanolika fenomen,uppfattningari somav

andrasochmedvetna sinastuderandeför devisning göraatt egnaom
utveckla ochförförutsättningarnakan också ökauppfattningar. Detta att

förBendz, 1995,Dahlberg, ochuppfattningar. 1992,förändra sina Se
studievisar i sinstudier. Booth 1992sådandaexempel pånågra av

kvalitativt bättrestuderande utvecklarhur dei programmeringutbildning
uppfattningarmellan olikaförmågan väljaocksåuppfattningar, attmen

uppfattningar krävsutvecklasituationen.beroende på För att egnanya
förmedling expertkunskap.enbarterfarenheter och inte av
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Pilhammar Andersson 1991 uppmärksammar hur studerande i en
yrkesutbildning har och utvecklar olika perspektiv förhållandei till
utbildningen och det blivande yrket. de olikaI perspektiven ocksåär
föreställningarna vad väsentligt för yrkesfunktionen olika.ärom som

studerande sjuksköterskeutbildningenHar på sjuksköterskeperspektiv,ett
eller har de undersköterske-, studerande- eller utanförståendeperspekti-
vet

Även deltagare i utbildning begränsad studiernanyttaom ser en av
relaterat till arbetsmarknaden kan de ändå utbildningen haratt ettse

socialt flestavärde. studerande iDe kurser för arbetslösastort
folkhögskola upplever speciell folkhögskoleanda, det ocksåären men
vissa dem upplever detta utifrån, de har inte kommit iav som
gemenskapen itzlerN Landström, 1994. sistnämnda förhållandetDet
bör givetvis uppmärksammas i speciella utbildningssatsningar, för att om
möjligt undvika motsatsförhållanden mellan traditionella och utbild-nya
ningar på skola.en

Öhlund 1996 pekar bland på de lärprocesser utvecklasannat som
i studiecirkel, och inte har något direkt samband med äm-en som

Öhlundsnesinnehållet i fall rockmusik. Svanberg-Hård 1992
undersöker det informella lärandet folkhögskolor.på detHon attmenar
informella lärandet påverkas vad sker under lektionstid, ochav som

utveckla det formella lärandet kan alltså det informellaatt ävengenom
utvecklas.

Bildning och vuxenutbildning

Bildning begrepp varit icentralt diskussionen kring skolaär ett som
och utbildning de åren. har vi iHär Sverige och Norden folk-senaste en
bildningstradition på. Folkbildningens historia och olikaatt ta vara
framträdande bildningsideal har varit föremål för flera studier bl.a.
Arvidson, Ginner,1985, 1988, Gustavsson, Skoglund,1991, 1991.
Analyserna olika bildningsideal kan exempelvis värdefulla förav vara

förstå och välja för dagens och morgondagens vuxenutbildning.vägatt
vi självbildningsideal,Har medborgarbildningsideal, nyhuma-ett ett ett

nistiskt eller kanske polytekniskt bildningsidealett
Gustavsson 1996 har dessutom bildningsbegreppet i dagenssatt

idéhistoriska och pedagogiska sammanhang, och han perspektivger nya
på bildningens innebörder och roll i dagens samhälle. Bildningen som
begrepp befinner sig i spänningen mellan dels innebörden avbilda,att
utbilda bestämt mål, dels den vidare innebörden skapa någotmot ett att
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utgårdärbildningenförhand okänt. Gustavssonpå mansom en resa,ser
det tidigareoch lär kännasedan färdasoch ochdet kändafrån utnära

det kanbara kunskaperdå för någotokända. Bildning står änmer -
personligheten.integrerad iförståelseochkunskap ärsägas somvara

utbildningOrganisering av

vuxenutbildnings-studie det lokalasinikonstaterarEkman 1992 av
olikamellansamordningenochförankringenden lokalautbudet att

lokala kulturenutbildningssatsningar. Den ärvidväsentliganordnare är
kunskaperfaktiskapåviktigtoch detstudiemönstren,viktigt för är att se

Betydelseninvånarna.utbildningsnivå hosformellenbartinteoch av
betydelse-ochverksamheten kanflexibilitet, gör att varaanpassassom

1996 im.fl.Anderssonocksåbetonassammanhang,full i olika av
lokal-ochindividenbetydelse förstudiecirkelnsundersökningderas av

samhället.
olikamellantill samordningmöjlighetendiskuterarEklund 1990

problemetverkargäller deltagarnadetvuxenutbildningsanordnare. När
och åldrarmellan olikaskillnaderfinnsså Detinte stort. gruppervara

skiljelinjer gårdessastudieskälgäller intressen,det etc.,när men
detfinns i dag. Närolika anordnaremellanuppdelningendärknappast
detproblemetanordnarnaolikamellan derelationen är snarastgäller om

behålla olikavärde iLigger detsamordning.medönskvärt attettär
efterskulleffektivitetensförska strävautbildningskulturer, eller man
vilkaberoende påbli olikaenligt Eklundkansamordning Här svaret

situationdagenssin verksamhet.samordna Itänktaanordnare är attsom
relationenbland diskuteraEklundsutifrånkan annatresonemangman

bådagymnasieskola. Devuxenutbildning ochkommunalmellan
kurser.och delvisläroplanharskolforrnema sammagergemensamen

kommunalÅldern sjunkit flerhar ocksåi komvuxdeltagarnapå -
gymnasiestude-just definns i åldrarnavuxenutbildningstuderande över

i högrekomvuxstuderandeåtminstoneskulleKanskerande. yngre
gymnasiesko-medintegreradei kurserdeltautsträckning kunna ärsom

lan
sådanskeptiska tillsidani dag åsjälvaVuxenutbildama är enena

mellanskillnaderna1996:188. Mansamordning SOU attmenar
deförförgymnasieskolanochvuxenutbildning attkommunal är stora

samtidigt bortseverkarskall finnas,förutsättningarnapraktiska men man
Å sidanandravuxenstuderande ärär.hur heterogenfrån gruppen
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tillvuxenutbildning positivakommunalvuxenutbildama i sam-mer
vuxenutbildning.verkan med annan

bör havilken roll folkbildningendock reflekterabör närMan över
högskolebehörighet.formella meritergäller utbildningdet somsom ger

folkhögskola,utbildning till exempelsådanutformarHur omenman
kultur och särart Kanfolkbildningensvill behållasamtidigt vuxen-man

utsträckninginte i allförkanske vinna påi övrigtutbildningen storatt
teoretiska ochioch formell behörighetkunskaperformellafokusera på

verk-praktisk-estetiskavisar hur den1993studierpraktiska Hartman
allmännafrån denharfolkhögskolaninomsamheten separerats

finnsspecialinriktade kurser. Dettilloch koncentreratsutbildningen
praktisk-utbildning,helhetsinriktadskapamöjligheter att omen mer

sådanutbildning.formell Kaniverksamhet integrerasestetisk en
kommunalinom institutionerskeutvecklingintegrerande även som

sinabehållautbildningsinstitutionemaolikaska devuxenutbildning, eller
i utbudettill variationenför bidrakulturerolika att

utbildnings-medvetenbör slutligenMan att storaom nyavara
utbildningsanordnama,förpåfrestningarinnebärsatsningar men

itzlerförnyelse. Nutveckling ochmöjlighet tillocksådesamtidigt ger
alltsågällermil., 1995 DetAnderssonLandström, 1994; att vara

utveck-påkommer ochpåfrestningarinför deförberedd ta varasom
lingsmöjlighetema
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Utbildning och utveckling för3

vuxenpedagoger

kartläggningen gäller främst olika formerdelDenna av vuxen-av
Vilka slags utbildningar med pedagogiskpedagogisk utbildning. etc.

vuxenutbildningdem verksamma inominriktning finns det för ärsom
detta områdeVi försöker överblick nuläget påolika slag överge enav

beskrivningar situationen, dels exempel påallmännadels avgenom
olika slag.utbildningar och andra insatser av

vidareut-varit kartlägga grundutbildning,Inriktningen har främst att
område.fortbildning nätverk inom detta Härbildning och ärävenmen

fleraviss kurs kan ingå i ellerviktigt påpekadet attatt aven en
förberoende vad den har för funktionutbildningskategoriema, på en

exempelvis ingåfristående kurs universitetet kandeltagareviss En
deltagare gårgrundutbildningen för deltagare, medani en annanen

fortbildning för sitt arbete.kursen som
organisera-också viktigt medveten denDet är typatt attom avvara

endakartläggs här inte denutbildningsinsatser främstde ärsom
delutveckling existerar för vuxenutbildare.till Enmöjlighet storsom

mångaförmodligen i själva arbetet.utbildarens lärande sker Där görsav
kanskeolika slag. syftarutvecklingsarbeten Dessaorganiserade av

samtidigt tillpedagogiska praxisen lederdenfrämst till utvecklaatt men
Med tanke pådem genomför projekten.personlig utveckling för attsom

utbildningsinsatsemaorganiseradedet inte enbart de väsent-ärär som
redovisat vissautvecklingen, så har vipedagogiskaliga för den även

andra insatser.
utvecklingsinsatserde flestaKartläggningen visar görs,att som

område.vuxenpedagogisktbegränsade tillutbildningar och ärannat, ett
kommunalberoende på påSituationen olikaär t.ex.om man ser

vi valteller arbetslivet. Därför harfolkhögskolanvuxenutbildning eller
för sig.redovisa varje områdetill delenstörstaatt

utvecklingdet gäller utbildning ochspeciellt intresse ärAv när
forskningen. Kunskapsut-vuxenpedagogiskagivetvis relationen till den

pedagogiskaforskningsresultat inom detspridningnyttjande och av
liggeri sig föremål för forskning. Detområdet område ärär ett som
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detalj.utanför kartläggning behandla detta i Möjlighetendock denna att
till lärare och andra hänger blandforskningsresultat spridsatt grupper

och relevans lärarnas intresseresultatens tillgänglighetpå samt attannat
också utbildning och forskning tvådel forskning. kanManta somseav

olikaForskningen sprids å sidan på mångadelvis överlappande fält. ena
Åolika slag. andra sidanutbildningaroch dessa ärsätt, ett avav genom

exempelvisbara flera delar igenererad forskningenkunskapär en avav
finnas utvecklingsmöjligheterverkar det docklärarutbildning. närHären

Högskoleverketrelation till forskningen.lärarutbildningensdet gäller
grundskollärarutbildningen konstateratutvärderinghar i1996 aven

forskningsanknytning.pedagogiskade praktisktbrister i momentens
vetenskapliga baslärarutbildningensförstärkningefterlyserMan aven

utbild-mellan denna bas ochkonstruktiv balansför uppnåatt en
problematikförmodar motsvarandeViyrkesorientering.ningens att

för utbildningforskningsanknytningendet gällerexisterar även när av
ömsesidigadetockså uppmärksammavuxenutbildare. Sedan bör man
bidrar inteForskningenforskning och utbildning:förhållandet mellan

utbildningen harutbildningendelmed kunskaperbara är avsom en -
till demgrundkunskaperuppgifterockså sina att somgesom en av

kunskapsutvecklingen.bidrar tillforskarrollen ochgår isenare

allmäntVuxenpedagogik,Vuxenutbildning och

förekommande.Vuxenpedagogik Deutbildning inomAllmän är sparsamt
omfattandeofta delinslagenvuxenpedagogiska är ut-en av en mer

oftakursernabefintliga allmännafinns det i debildning. Dessutom mer
vuxenpeda-sitt intresseområde,inrikta sigmöjlighet eget t.ex.att mot

gogik.
i ordnar olikaAkademi, GöteborgNordens Folkliga NFA, ut-

folkbildningsom-vuxenutbildare i Norden, främst inombildningar för
rådet blanddock på byggasKontakter håller annatmotatt upp

vuxenutbildning.kommunal
under 18påbyggnadskurs i Vuxenpedagogik, 20nordiskEn p

administreras NFAhela anordnas ochmånader ht 1996 1997samt av
universitet, påvid Linköpingsmed Vuxenutbildarcentrumi samverkan

kunskapinforrnellt perspektiv på hurKunskapsutnyttjandezbokenSe ettt.ex.
skolan Hultman Hörberg, 1994.forskning används ioch

2 folk-frånvid kurser under komtotalt deltagare 1996130840% m.m.av
Sverige.korn frånstudieforbund. alla deltagarehögskolor och 35% av
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uppdrag Nordiska ministerrådet. Sex samlingarav gemensamma
genomförs på olika nordiska institutioner. behandlar såvälKursen
arbetsmarknadsutbildning och kommunal/statlig vuxenutbildning som
folkbildning, den riktar sig tilloch bred aktiva inom deten grupp
vuxenpedagogiska området.

för övrigt kortare kurser konferenser tillNFA ordnar och på tvåmest
dagar, med varierande inriktning. 1996 anordnades bland myckettre

nordiska forskarkonferensen mellanden årliga med möteannat
vuxenutbildningsforskare och praktiker, konferenser ochInvandrareom

Folkbildningdyslektiker, och andraspråksundervisning, samt en
konferens Livslångt lärande. sistnämn-fyra dagar lång Detöppen om

förlagt utanförtill folkhögskolada Hampnäsarrangemanget var
Örnsköldsvik exempel huroch samlade deltagare, på120mest ettsom

på olika platser i Norden.placerar arrangemangman
iuniversitet genomför försök med distansutbildningLinköpings ett

distans-Vuxenpedagogik och C-nivå. Försöket, med stöd frånpå B-
förstautbildningskommittén, DUKOM, pågår i omgång hösten 1996en

under Brobyggama, vilket syftar påhela 1997. Projektet gåroch namnet
praktik ochvill bygga broar mellan Vuxenutbildningensatt man

behandlarvuxenpedagogisk teori och forskning. olika delkursernaDe
vuxenpedagogik, folkbildning, kommunalfrämst allmän vuxenut-

arbetslivet ochutbildning i forskningmetodikbildning, samt upp-
satsarbete.

inslag kan ingå i eller mindreVuxenpedagogiska även större
universitet ochfristående kurser i allmän pedagogikomfattning i

och deberor den lokala uppläggningenhögskolor. Inriktningen på
exempel harblandval Somstuderandes uppsatsämnen.annatav

på A-nivå,Halmstad vuxenpedagogisk strimma i kursenHögskolan i en
vuxenpedago-avhandling ingår C-nivå och valfrialäsa valfri påatt en

kommeroch D-nivå. Därtillgiska vardera på B-kurser 5 pom
möjligheten välja uppsatsämne.att

möjlig-Linköpings universitet utrederkan ocksåHär nämnas att
Linköpingallmän vuxenlärarutbildning.skapa Iheterna att meren ny

inriktade lärarutbildningar för vuxenlärare,finns redan flera senu
nedan.

specielltforskningens rollvuxenpedagogiskaDen är nämntssom av
forskare praktiker deVilken kontakt finns mellan och Iintresse här.

forsknings-till högskolor och universitet skautbildningar knutnaärsom
naturligt inslag. det gällerform Näranknytningen i någon ettvara

det några formella kontaktpunkter Vuxen-övriga kontakter finns som
vidare nedan.Linköping och nätverket Mimer seutbildarcentrum i
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Enskildaofta i informella former.övrigt sker kontakternaFör mer
medverka kurser, fortbildningar, studiedagarforskare kan på etc.

och andraför pedagogikstuderande, läraremöjlighetenbästaDen
torde läsadel forskningvuxenutbildare attatt ta annars vara genomav

vuxenpedagogiskasina resultat,forskarnade skrifter där presenterar
avhandlingar,tidskrifter olika slag,antologier och pedagogiska av

kunna skesig det skulleorimligtverkarDet väntaatt attetc.rapporter
utsträck-praktiker alltföroch imellan forskarepersonliga stormöten
detforskare ochbegränsade antaletdet relativtmed tanke påning, stora

och lärare.utbildareantalet

Folkbildningsområdet

folkbildningsområdetinomför pedagoger ärutbildningardet gällerNär
viktig aktör.universitetLinköpingsvidVuxenutbildarcentrum en

fältet inommellan högskolan ochlänkefterVuxCen strävar att vara en
Hittillsvuxenpedagogik allmänt.folkbildning ochområdena även mer
Någradominerar verksamheten.folkbildningsområdetdockdetär som

Vuxenutbildarcentrum:videxempel på kurser

distansutbildningIT-baseradfolkbildning, 10Demokrati och är en
enbarttillämpasdenna kursstöd från DUKOM. Iförsök medpå grupp-

gruppsamverkan.bygger lokalutbildningenrekrytering, och

till folk-introduktiongrundläggandeFolkbildningskunskap, 5 p, en
sommaruniversitetet.bildningsområdet inom

pårespektive 11-20ochpedagogik II, 1-10Folkbildningens I pp
folkhögskola. Kursernasamarbete med Tollareanordnas ikvartsfart,

folkhögskolor ochpedagogisk personal inomtillsig främstvänder
studieförbund.

Sverige ochfolkbildning med deltagare frånVuxenpedagogik och
folkbildningsarbetekunskapsyftar tillLatinamerika, 20 att omgep,

samiskaoch SverigesLatinamerikainriktat påbland utsatta grupper,
minoritet.

konferenseruppdragsutbildningar ochdiverseanordnarVuxCen även
ochfolkhögskolorpersonal inomfortbildning förkan fungeravilka som

Vuxenpedagogik, 20iordnas kursExempelvisfolkbildning.övrig pen
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anställda närståendepå kvartsfart, för inom Svenska kyrkan och den
organisationer.

andramed inriktning folkbildningsområdet finns påKurser ävenmot
kurs därLinköping. Fritidspedagogik,platser i 21-40 ärän enp,

från fritidsledarutbildningen ochfår tillgodoräkna sigfritidsledare 20 p
kanfrämst till för fritidsledare, denB-nivå.gå på Kursen är men

folkhögskollärare arbetar påfortbildning förfungeraäven somsom
ytterligare tvåfritidsledarutbildningar. finns dessutom påDen orter.

kursenExistentiella och mångkulturella frågor påharVuxCen temat
iLärarhögskolanterminer. Vidtredjedelsfart 20 pågår på trepsom -

ochfritidskulturinriktad Idrottspedagogik ochkursen påStockholm är
aktuell ungdoms-behandlar blandhögskolavid Mälardalens annatman

Pedagogik foruniversitet finns kursernaVid Göteborgsforskning.
varderaPedagogik för folkbildare 2 10folkbildare ochl om
folkbildningsforsk-fornationellt nätverkpåMimer är ettnamnet

främstuniversitet. nätverkLinköpingsvilket drivs från Dettaning, är
mellankontaktermed inriktningen skapaforskning,fokuserat på attmen

Mimer-bladet,informationsblad,praktiker. Mimerforskare och ut ettger
folk-lärare,exemplar och går till forskare,trycks i 5 000 utsom

ocksåordnartvå gånger år.studieförbund Manhögskolor, etc. per
inom folk-skrifterolika inriktningar ochmedkonferenser utger

bildningsområdet.

folkhögskolaFolkhögskollärarutbildningen grundutbildning for-
studieförbundoch

universitet.vid Linköpings DetfinnsFolkhögskollärarprogrammet är en
grundutbildning vilken byggerpraktisk-pedagogisk på 40 att man

särskildasedan tidigare.ämnesteoretiska kunskaperna Denhar de
studier,ämnesteoretiskatidigareerhållasbehörigheten kan genom

kombinationfolkbildningsarbete ellerpraktiskt avgenom engenom
helfart och 30Utbildningen har platser, påalternativ. 90 60dessa två

pedagogikfördelade på: 10Utbildningens 40på halvfart. ärp
Utbildningen harexamensarbetemetodik praktik 510 15 samtp,
studieförbunden.folkhögskolan, delsdelstvå inriktningar motmot-

flestai praktikinslagen förläggs.ligger främst DeSkillnaden var
i tvåfolkhögskolan. Utbildningen finnsinriktar sigstuderande mot

halvfart.varianter, helfart och
till läraretill folkhögskollärare riktar sigHalvfartsutbildningen som

främst i den tjänsten. Förtjänst, och praktikenredan har görs egnaen
inslagfem regionala dit vissadistansutbildningen finns äräven centra
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folkhögskoloma i Medlefors och i Norrland,förlagda Forsa samt-
utbildnings-Göteborg, Malmö och Stockholm. det gäller dennaNär

hållaförsöker också hjälpa studerandegruppemavariant attman
utbildning via Internet-konferenser, dettakontakten efter avslutad men

speciellaoch har inte någrasker inte systematisktännu satsatman
det.påresurser

fortbildningFolkhögskolans

försöks-genomförfolkhögskoleberedningFolkbildningsrådets en
fortbildningsorganisa-1996-1997 medunder två årverksamhet en ny

regioner ochindelat ipersonal. Landetfolkhögskolanstion för är sex
universitet fungerar därutöverLinköpingsvidVuxenutbildarcentrum

regionvarjeuniversitetsanknuten Icentralsjunde part, resurs.ensom en
regionen.för fortbildningen iansvarigfolkhögskolafinns ärsomen

skolor ochfortbildningsaktiviteter i regionenstimuleraskaDessa
Syftetmed övriga skolor.sker tillsammansför planering ärattansvara

förunderlagoch få bättresamordna kurserskolorna ska ettatt egna
utbudcentraltförVuxenutbildarcentrumolika slag.insatser ettsvararav

idékonferenser.och specialkurser-poänggivande kurser samtav
ochregionalamedverka i detVuxenutbildarcentrumskaDessutom
förintresseskrifterolikalokala arbetet på ärsätt, samt ut som avge

folkhögskolan.

Studieförbunden

förpedagogisk utbildningformerstudieförbunden finns olikaInom av
samarbeteorganiseratinte finnas någotverkar dockcirkelledare. Det

sådantutbildning,gäller pedagogiskstudieförbunden detmellan när men
Kännetecknandevissa håll.diskuteras påsamarbete har börjat är att

decentraliserad, ochstudieförbundenverksamheten inommycket ärav
bild situationen.enhetligdärför någondet svårtär att avge

viharinom studieförbundenverksamhetenexempel påSom ett
lokaltregionalt ochStudiefrämjandet ordnasStudiefrämjandet. Inom
bådesig tilli riktarutbildning DennaLedarutveckling 1-3, tre steg.en

omkringomfattar 12cirkelledare. Varje delarvoderadeideella och
behandlarUtbildningenintensivt kursdygn.understudietimmar ett

och Sundsgården.Vadstena, GöteborgMedlefors, Forsa, Runö,
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inlärning ochgruppmetodik, folkbildning,områdena ledarskap,
ekologi-miljö.kommunikation-kroppsspråk Manmänniskosyn, samt

anpassade tillutbildningar specielltockså blandordnar ärannat som
ochutveckla metodermedlemsorganisationer.Studiefrämjandets För att

20-talutbildamätverk beståendefinnsinnehåll i utbildningen ettett av
utbildning/pedagogiska frågor.medanställda arbetarsom

omfattande utbudMedborgarskolan, harexempelEtt är ettannat som
varje icirkelledare deltar årOmkring 000cirkelledarutbildningar. 2av

omfattarflesta utbildningarna 1-2inriktning.med olika Deutbildningar
sammanhanghand kan i dettai första ärdagar. Det nämnassom

Cirkelmetodikfördjupning.och CirkelmetodikCirkelmetodikkurserna -
Medborgarskolansverksamma iför allagrundkurs ärär somen

och lärstilar,Inlärningverksamhet.pedagogiska Den ämnentar somupp
Planeringpedagogik ochpedagogik, HumanistiskStudiecirkelns av

pedagogisk/psykologiskmedövriga utbildningarcirkelarbetet. Förutom
cirkelledarkurser.ämnesinriktadebrett utbudfinnsinriktning även ett av

ungefärstudieförbundeni de övrigaVerksamheten är typsammaav
folkbild-form fortbildning inomexempel.i dessa En annan avsom

tidningar/skriftliga studiematerial och destudieförbundensningen är
Någrafolkhögskolorstudieförbund och vissatidskrifter ut.gersom

bildningsförbund,Arbetarnassådana tidningar Fönstretexempel på är
studieför-rikyrkliVuxenskolan, Mixturen FStudieförbundetImpuls ga

bildningsverksamhet.Cirkeln Tjänstemännensochbundet TBV

vuxenutbildningKommunal

allmänhetolika slag for lärare ipåbyggnadsutbildningarPedagogiska av
givetvissighåll. utbildningar riktarolikafinns eller planeras på Dessa

finnsuniversitetvuxenutbildningen. Vid Göteborgsinomtill lärareäven
inriktningmed blandi pedagogikexempelvis motannatprogram

inriktning.och med didaktisk Dessapedagogisk verksamhetledning av
andra medpåbyggnadsutbildningar för lärare ellerär enprogram

omfattarinriktning.pedagogiskmed Programmenakademisk examen
eller magisterexamen.kandidat-eller och kan6050 gep p

utbild-lärarutbildningen sådanden normalakomvuxområdetInom är
grund-ellerungdomsskolan gymnasie-avsedd förning främst ärsom -

folkhög-gåttlärareskolläramtbildning. förekommerDet även att som
vuxenutbildning.kommunalarbetar inomskollärarutbildningen

främstvuxenutbildning handlarkommunalFortbildningen inom om
folkbildningeninnehåll. Liksom inomvarierandemed ärstudiedagar
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fortbildningsverksamheten inom kommunal vuxenutbildning i hög grad
beror i utsträckning pådecentraliserad. Vilka insatser görs storsom

det svårt enhetlig beskrivninglokala prioriteringar, och är att avge en
kommunalviktig förutsättning för fortbildningen inomläget. En

avtalatsden tid för fortbildningvuxenutbildning dock givetvisär som
arbetstidsavtal.centralai lärarnas

universitetFortbildningsavdelningen vid LinköpingsfrämstDet är
övrigavuxenpedagogisk inriktning. Deerbjuder insatser medsom

första handgäller fortbildning ifinns detmöjligheter ärnär mersom
utbildningsmaterialet Dis-exempelvisundantagämnesanknutna. Ett är

ochoch litteraturinnehåller Videofilmervuxenpedagogik.tanskurs i Det
exempelvis användasoch kanMiljö i företaget, Umeå,säljs från som

fråntillkommit initiativmaterial har påstudiedagsmaterial. Detta en
fortbildnings-ville sprida utprovadkomvux-skolledare, vilka engrupp

bredareuppläggning till grupp.en

Linköpings universitetFortbildningsavdelningen vid

vid Lin-för skolutvecklinginomFortbildningsavdelningen Centrum
för komvux-bland med fortbildninguniversitet arbetarköpings annat

fortbildningsinsatserspeciellaverksamhetendellärare. En ärstor av
med olikaförfrågningar från och i samarbeteeftergenomförssom

tillfället Norrköpings kommun.projekt drivs för ikommuner. Ett stort
inomimplementation läroplaneninriktadFortbildningen är av

komvuxlärare fårvuxenutbildning. Allaoch kommunalgymnasieskola
inriktad påtolv dagars utbildningsammanlagthär under terminertre

omvärldsförändring,kunskapssyn,pedagogiska områdenallmänna som
utvärdering.lärande organisation ochproblembaserat lärande,lärarroll,

delsföreläsningar,heldagar med delsUtbildningen läggs somupp
utbildningpågående uppdragAndra exempel påtillämpningsövningar. är

ochkomvuxrektorer dagar på årpedagogiskt ledarskap för 7i ett om
år.i Sfi-utbildning 7-9 dagar påarbetsformer och arbetssätt ett

kortareLinköping har utbudFortbildningsavdelningen i även ett av
dagar för komvuxlärare.fortbildningskurser oftast två Dessutom ger

och harriktar sig till komvuxläraretidskriften KOM,ut ensomman
samordnar ocksåfyra år.exemplar Manupplaga på 8 000 nummer per

nätverket består2-lärare. Verksamheten inätverk för Sfi/ Svenskaett av
datorkommunikation. Slutligenutbyte viaseminarierfem år samtper

utveckling,Vuxenutbildning ikonferensenåranordnar vartannatman
landet.deltagare från helaomkring 250samlade 1vilken 1996



SOU 1997:120 Vuxenpedagogik Sverigei 55

detNär gäller direkt samarbete inom komvuxområdet finns Rvux, en
samarbetsorganisation för landets komvux-enheter.

Vuxenpedagogiska inslag i lärarutbildningar

främst gymnasielärarutbildningen finns ibland vuxenpedagogiskaInom
inriktade verksamhet inominslag på kommunal vuxenutbildning. Detta

varierar dock mellan olika utbildningsorter, inslagen verkar främstoch
kortare vidareutbildningama iförekomma inom de 40-60 p till lärare

vårdtill exempel exempel:yrkesämnen Någrasom

Lärarhögskolan i Malmö har vissa vuxenpedagogiska inslag i
gymnasielärarutbildningen med inriktning yrkesämnen och imot

vård och studie- ochinriktningen Dessutom innehållermot omsorg.
yrkesvägledarprogrammet inslag inriktade på vuxna.

gymnasielärarutbildningen Halmstadden vid Högskolan iI nya
särskild kurs i vuxenpedagogik.planeras en

Linköpings universitets gymnasielärarutbildning distans, påpå 40I p
allmännahalvfart, för lärare i ekonomiska vårdäm-ämnen, ämnen samt

vuxenpedagogik.finns avsnitt handlarDettaett om om vuxnasnen
och ingår i området inlämingspsykologi/ utvecklingspsykologi.inlärning

gymnasielärarprogrammet med inriktning vårdyrken praktikInom ärmot
vuxenutbildning obligatoriskt. Praktiken omfattar elleri kommunal 5 p

väljer vissa studerande rikta sitt examensarbete9 Dessutom motatt
vuxenutbildningen.

vid Göteborgs universitet omfattarVårdlärarprogrammet 80 60 pp
pedagogik och fram gymnasielärar-vårdpedagogik och leder till20 p

Utbildningen förbereder för lärararbete inom bland annatexamen.
vuxenutbildning arbetsmarknadsutbild-gymnasieskola, kommunal och

ning. vuxenutbildning i Samverkankursplanerna tvåI nämns moment:
vuxenutbildning och arbetsliv Arbetsformer ochmellan skola, samt

Utbildningenarbetssätt i gymnasieskola, högskola och vuxenutbildning.

uppgifter vi fått fram inslagens omfattning svåra jämföraharDe är attom
uppgiftermed varandra, varför vi avstår från lämna detaljeradeatt om

omfattningen inom detta område.
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bygger tidigarepå genomgången högskoleutbildning inom vårdlom-en
sorg.

Vidareutbildning för lärare i grundläggande vuxenutbildning

Linköpings universitet anordnar förProgrammet Grundläggande vuxen-
utbildning, påbyggnadsutbildning för lärare i grundläggandeen vuxen-
utbildning. Utbildningen omfattar och distansutbildning på20 ärp en

förhalvfart under terminer. antagning dels grundskollärar-två Kraven är
halvtidutbildning eller motsvarande, dels lärartjänstgöring på minst

Utbildningen består fyra delar omfattandeunder minst fem år. av
vuxenpedagogik, allmän vuxenmetodik, samhällskunskapvardera 5 p:

kulturkunskap. 1996/97 andra utbildningeninvandrar- och åretärsamt
1996/97genomförs form. Utbildningen har platser underi denna 30 -

finns deltagare.34

och högskolorUniversitet

ökatoch högskolor har intresset för pedagogiska frågoruniversitetInom
anledning till detta expansionunder år. viktig kan denEn varasenare

innebär högskoleutbildningen i dagskett, vilket läratt ensom snarare
elitutbildning. Därmed harmassutbildning strömmatän en nya grupper ii

till, kan behöva andra utbildningsformer deän somgrupper som
har de ekonomiska inte ökat idominerat tidigare. Dessutom resurserna 3

1antalet studerande, vilket har lett till krav påriktigt taktsamma som
ocksåmindre resurskrävande undervisningsfonner. Kvalitetsfrågor har

universitetsområdet liksom andra håll ikommit i fokus inom på
Bland relaterades under period delsamhället. annat stats-en en av

till universitetens och högskolornas kvalitets-bidraget till utbildningen
arbete.

Universiteten och högskolor har ofta pedago-några större numera en
gisk pedagogiska konsulter. dag finns formenhet med några någonI av
pedagogisk vid universitet och högskolor, omfattningengrundkurs men
varierar från dagar till veckor. kan högskole-Här nämnastre attsex
utredningen föreslog obligatorisk pedagogisk utbildning totalt 16om
veckor under fem år för högskolans lärare. Seminarier och kurser

2.4
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anordnas kring specifika frågor, det finns sällan utarbetade planermen
lärareför fort- och vidareutbildning av

Stockholms universitet har exempel enhet för pedagogisk ut-som en
veckling Enheten anordnar kurser, seminarier och workshops olikaav
slag. form för erfarenhetsutbyteEn campuskonferenser, därär
erfarenhetsutbyte sker. konferenser dokumenterasDessa i Pu-rapporter.

också institutionernaMan förslag pedagogiskastöttar attgenom ge
seminarier på institutionsnivå. Vid Stockholms universitet finns kursen
i universitetspedagogik motsvarande riktar främst till5 Den sigp.
yngre lärare behöriga för forskarutbildning. bestårKursenärsom av
två delar. första teoriDe och praktik underpoängentre varvar en
termin. Deltagarna kan sedan fortsätta med projektpedagogisktett
motsvarande 2 på sina institutioner.p också påMan attsatsaregna

det kollegiala stödet i formutveckla kan erbjudasDementorer.av som
den institutionenpå har också företräde till kursen imentoren egna

universitetspedagogik. erbjuder universitets-Man distanskurs iäven en
pedagogik med motsvarande omfattning exempel på5 p. Ett annat
pedagogisk utveckling de förnätverk finns, bland Forumär annatsom
pedagogisk utveckling, kompetens och kvalitet, vilket nätverk förär ett

olika discipliner vidlärare från universitetet.
Vid Linköpings universitet fanns tidigare arbetadePU-enheten som

pedagogiskt allmänmed stöd, personalutveckling och organisations-
enhet har sedanutveckling. Denna 1996-07-01 delats i dels ettupp

för universitetspedagogik, dels organisations-Centrum lednings- ochen
utvecklingsenhet. för universitetspedagogik i uppgiftCentrum har att
arbeta med pedagogisk utbildning, utveckling forskning.och Det man
tydligare vill i Linköping arbetabetona medär att system, att ut-
bildningarna sitt pedagogiskarelateras till sammanhang, bland annat

deltagarna har sina medpå institutioner. Arbetetatt mentorergenom
forskning i universitetspedagogiska frågor vill lyftaockså någotär man
fram. Forsknings- och utvecklingsarbete ska ingå för dei tjänsten
pedagogiska konsultema. Sverige det, till skillnad från i andraI är
länder, inte speciellt vanligt forskning knuten till PU-enheten påäratt
detta Bland utbildningsinsatsema i Linköping kan kursersätt. nämnas

börja undervisa och utvecklas förAtt Att lärare,om som ovana
respektive lärare, kurs för Under våren 1997samt mentorer.vana en

Håkan Hult, Centrum for universitetspedagogik idéskiss, Linköpingsen-universitet, stencil, 1996-05-14.
2 beskrivning bygger på den finnsDen presentation enhetensom ges av som
tillgänglig via http://www.su.se/Organisation/Forvaltningen/PU/.Internet,
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och till höstterminen 1997pedagogiskt idéseminarium, startarstartar ett
univer-universitetspedagogik. Vid GöteborgsZO-poängsutbildning ien

Högskolepedagogik, 10motsvarande kurs iövrigtsitet finns for en
ställerSLUSveriges LantbruksuniversitetochuniversitetUmeå

lärartjänster.fastautbildning för anställning påpedagogiskpåbåda krav
veckasmotsvarande veckor: EnutbildningenomfattarUmeåI sex

ochpresentationi Muntligtvå kurserinstitutionenintroduktion på samt
utbildningenvecka. Vid omfattar1/2 SLUvardera 2Lärarkunskap om

denaktiviteter påkursveckor, vecka förinledandefyra veckor: Två en
diskussioner ochföruppföljningsveckainstitutionen samt enegna

redovisningar.
läraredärlokala konferenser,anordnaruniversitetFlera även

universitetUmeåutvecklingsarbeten.formerolikapresenterar av egna
fungerakanår.konferens Dettaexempel sådantillanordnar vartannaten

och utveckling.idéutbytepedagogisktformen avsom
konferensenanordnade 1996universitetUppsalaHögskoleverket och

blir i junikonferensmotsvarandeförbättringsarbete. NästaochKvalitet
inter-påuniversiteten byggsmellanKontakter äveni Luleå.1998 upp

Intematio-nätverkuniversitetspedagogisktfinnsnationell nivå. Här ett -
därEducationHigherDevelopment inEducationalConsortium fornal -

deltar.högskoloruniversitet ochantalfrånpedagogiska konsulter ett

Arbetslivet

mindre ochutbildningarbetslivet gårUtvecklingen inom mot att
utvecklingUtbildning ocharbetsuppgift.renodladblirmindre aven

personalansvaret.omfattandedetdelpersonalen oftaär meraven
utvecklingutbildning ochförutveckling därskerDessutom ansvareten

dettaförlinjechefendärverksamheten,hamnar ävennära ansvararmer
därförarbetslivetinomför verksammaPedagogisk utbildning ärområde.

omfattandeutbildning elleromfattandedel ut-ofta ett mermerav enen
bildningsutbud.
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PA-programmet grundutbildning med möjlighet till pedagogisk-
inriktning

Utbildningsprogrammen för personal- och arbetsvetenskap eller perso-
arbetslivsfrågornal- och den huvudsakliga grundutbildningen förär

pedagogisk verksamhet inom arbetslivet. Utbildningen finns på många
orterz, och uppläggningen varierar mellan olikaprogrammetav
utbildningsorter. finnsHär möjlighet studera till D-nivå iatt upp
pedagogik beroende80 p, på hur utbildningen utformad lokalt ochär
hur den studerande väljer inrikta sig. kanMan inte detatt säga att
handlar vuxenpedagogik,80 de allmänpedagogis-ävenom p men mer
ka avsnitten ingår i utbildning inriktad arbetepå medären som vuxna.

bör ocksåDet PA-programmet inte enbart behövernämnas att vara en
grundutbildning det kan finnas möjlighet läsa delar utbildningenatt av-

fristående kurs, kurser då kan fungera påbyggnadsut-som som mer som
bildning fortbildning.eller Vi två exempel, från Linköping ochger
Göteborg, på uppläggning vad gäller pedagogik/vuxenpe-programmets
dagogik.

LinköpingsPA-programmet vid universitet omfattar och160 p, ger
mag-examenfil Det basblocket innehåller80en gemensamma om p

bland kurs i pedagogik, 10 vilken tillintroduktionannat en ger en
pedagogikämnet inklusive det vuxenpedagogiska området. Efter
basblocket väljer den studerande mellan fortsättningsdelar 40tre om

inriktningen Utbildning,l utveckling och organisation ingår bland annat
kurserna Utbildning och samhälle, Organisation,5 personal- ochp,
verksamhetsutveckling, 10 Ledning och ledningsutveckling, 5samtp,

inriktningenI Arbetsvetenskap ingår bland kursen Kvalifika-annat
tionskrav, utbildning och lärande, 5 fördjupningsdelarProgrammets
omfattar 20 20 C D-nivå. Pedagogikfördjupningen innehåller+ +p
bland Uppsatsförberedande kurs i pedagogik, C-nivå, och5annat en p
specialkurser 10 olikaI delar ingår dessutom kurserprogrammetsom
i forskningsmetodik projektarbeten och ochC- D-samt uppsatser

vardera 10 p. väljerDen fördjupning i pedagogik nåruppsats om som
alltså fram till fil eller fil kand-examen i pedagogik.en mag-

Programmet för personal- och arbetslivsfrågor vid Göteborgs
universitet omfattar Basblocket120 80 innehåller bland annatom p
kurserna Personalarbetets innehåll och metod, 4 Pedagogiskasamt

Beteckningen varierar mellan olika utbildningsorter.
2 Nio finns imed den samordnade antagningen infor höstterminen 1997.orter
3 Möjlighet finns avsluta vid med140 fil kand-examen.att en
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fördjupningsaltemativen 40teorier och metoder, 10 Ett ärom pav
innehåller Utbildningoch arbetsliv. kursernainriktat på Utbildning Detta

Utbildningoch arbetsliv, ochUtbildning 8och samhälle, 6
FördjupningsarbeteVetenskaplig metod,kommunikation 106 samt

utbildningenfinns möjlighet bygga påC-uppsats, 10 Det även att
D-kursdels obligatoriskvilket omfattarmagisterprogram,med ett en

dels valfria kurser påuppsatsarbete,med blandpå 20 annat samman-p
lagt 20 p.

arbetslivetriktadeutbildningarochAndra kurser mot

arbets-förutbildningsprogramHalmstad finnsHögskolan iVid ett
ochLärande i arbetslivet 5 p,kursingårvetenskap 120 p. Här en om
tilli vissa andra kurservuxenpedagogiska inslagfinns dessutomdet om

arbetslivet ingårLärande iledarskap.och Kursenexempel organisation
Arbetsvetenskap 1-20fristående kurs iiäven en

friståendeblandanordnas ocksåuniversitetLinköpingsVid annat en
områdenB-nivå. Kursenpedagogik, 20Arbetslivetskurs i tar upp

och ledarut-lärande, personal-organisatorisktochindividuelltsom
kanexempel kurspåförändringsarbete. Dettabildning ärsamt somen

fortbildning.grundutbildningsåvälfungera somsom
kurser i In-tvärvetenskapligafinnsuniversitetGöteborgsVid

ochAB-kurs på 40sammanhållenarbetslivsstudierternationella pen-
engelska.höstterminen 1997 påfrånC-kursenC-kurs på 20 gesen

meningi vidvuxenpedagogiska frågortotalt berör6010Knappt p av
internationellti Sverige ochvuxenutbildninglärande, samtvuxnas-

lärande i arbetslivet.ochkompetensutveckling
Arbetslivetsuniversitetvid Göteborgskurserfristående ärAndra

personalutveckling ochlUtbildningsplanering ochpedagogik, 10 p,
Utredningsmetodik förinformera, 10utbilda och10 10 Att samt+ p,

utbildningsfunktionärer, 10ochpersonal-
omfattaruniversitet 80vid GöteborgsvårdpedagogikiProgrammet

förändrings-utvecklings- ochförbereder förvårdpedagogik och80 pp
Arbetsliv iochvård Kursenforskning inomarbete samt omsorg.

kanfrämstdet inslag sägasoch förändring, 5utveckling är som
tidigareUtbildningen bygger påVuxenpedagogik.handla enom

delvisoch denvård/omsorg,högskoleutbildning inom ärgenomgången
vårdlärarutbildningen.medsamordnad



SOU 1997:120 Vuxenpedagogik Sverigei 61

Andra organisationer med arbetslivspedagogisk verksamhet

detNär gäller pedagogisk utveckling inom arbetslivet vi tvåtar upp
viktiga aktörer anordnar utbildningar/fortbildning och organiserarsom
nätverk inom personalområdet dels den ideella organisationen-
Centrum för personal utveckling, dels företaget Svenskt PA-forum
AB.

utvecklingCentrum för personal ideell organisationär en som
fungerar nätverk för personalspecialister, konsulter och chefer medsom
personalansvar. Organisationen har cirka 6 000 medlemmar. intres-Man

sig för frågor inom området Human Resource Management ochserar
sysslar med bland nätverk, kortare utbildningar och informations-annat
spridning. Nätverken finns på regional nivå, inom distrikt.12 Verksam-
heten omfattande i Stockholm/Uppsala-regionen,är där kompetens-mest
nätverket och nätverket för förändringar och lärande exempelär
nätverk med pedagogisk inriktning. handlarDet här små nätverkom
med medlemmar.5-7 Information sprids bland tidningenannat genom

InternetPersonal Ledarskap och via HRM-InfoNet på Bland aktuella
utbildningar kan utbildning förnämnas personalutbildare,en nya
omfattande dagar,3 2 utbildning i behovsanalys+ ochsamt en
framtidskompetens under fyra enstaka dagar under våren 1997.

PA-forum organiserar bland nätverk, klubbar, med olikaannat
inriktning. Omkring 100 av totalt omkring 800 medlemmar finns i
Utbildarklubben, samlas till seminarier 2-3 gånger år. detNärsom per
gäller utbildning kan vi två exempel. I samarbete med konsult-ettge
företag anordnar utbildningen Kompetens, Utveckling och Lärande.man
Utbildningen riktar sig till bland andra kompetensutvecklare och
personalutbildare och omfattar 3 2 dagar. Personalakademien+ är en
kvalificerad personaladministrativ utbildning anordnassom av
Folkuniversitetet, kursverksamheten vid Stockholms universitet, i
samarbete med PA-forum. Utbildningen riktar sig till såväl utbildade
personalspecialister vilka vill fördjupa sig, till medsom personer
personalansvar relevant utbildning. Denna utbildningutanmen
innehåller sju block, vardera omfattar studietimmar60 samtsom
litteraturstudier under termin. Ett blocken inriktat på Lärandeären av
och kompetensutveckling. Deltagarna kan välja eller flera block ochett
läser dem i valfri ordning.

Tidigare Sveriges Personaladministrativa Förening, SPF.
2 http://www.hrminf0net.se
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AmuGruppen

finns ingetlärare/utbildare inom AmuGruppen ABanställningFör som
hafthar tidigareutbildning/lärarutbildning.pedagogisk Mankrav på ett

Utbildningenutbildning/fortbildning lärarna.föromfattande avprogram
gruppsamverkankringveckolång delförsta handomfattade i samten

tilli halv-pedagogisk-metodisk utbildningtio dagarstotaltdärutöver
finnstillfälletlängre period.under Förheldagsmoduler utspridda en
inomutbildning/fortbildningsverksamhetpedagogiskdock ingen

med densambandlades iverksamhetenAmuGruppen. Den ner
funnit någrainteoch den harskett,omorganisering ännu nyasom

former.

Distansutbildning

Svenskaorganisationen SVERD,finnsdistansutbildningsområdetInom
Distansutbildning. spridaforarbetarSVERDRiksorganisationen for att

ochområdet,utveckling inomochkunskapfrämjakunskap mansamt
universitet,bl.a.organisationermedlemmarenskildasåvälsamlar som
för Vuxna.SkolorAmuGruppen, StatensUtbildningsradion,högskolor,
konferenserårligaDistanstidningen PerSVERD samtut arrangerarger

DUNET,nätverkenfinnsdistansutbildare. SVERD ettUtöver ävenför
NITUS,distansutbildningsforskare,nätverk för ettnationellt samt

finns i mångadistansstudierförstudiecentralokalaför denätverk som
kommuner.

första handdet idistansutbildare handlarutbildninggällerdetNär av
driverinstitutionerandrahögskolor ochdeintemutbildning på somom

forordnat kurserexempelvisuniversitet harUmeådistansutbildning.
distansundervisning sedan 1991.inriktningmeduniversitetslärare mot

dis-stöd från DUKOM,genomförs, medfolkhögskolaPå Runö en
folkbildningen. Dennakursledare inomochtanslärarutbildning för lärare

pedagogiskaförmedlautveckla ochsyftar tillvidareutbildning att
1994/95informationsteknik.med hjälpdistansutbildningmetoder för av

Högskolan ividdistanspedagogik 5utbildning igenomfördes om pen
Halmstad.

till såvälsin verksamhetsig iUtbildningsradion riktar somvuxna
harinom URkompetensutvecklingenden internaungdomar.barn och I

vilken harhemsida,organisationensfrånhämtadInformationen SVERD ärom
http://www.mh.se/sverd/adressen



SOU 1997:120 Vuxenpedagogik Sverige 63i

den pedagogiska utvecklingen viktig roll. Man ordnar till exempelen
seminarier kring pedagogiska frågor för såväl anställdaegna som

lärare, lärarutbildare, folkbildareexterna Utvecklingen UR:setc. av
innebär bland spelas och diskuterasannat attprogram nya program upp

under medverkan kritiker/opponenter. medverkar iManexternaav
utvecklingen distansutbildningen i samarbete med flera högskolor,av
Statens skolor för och folkbildningen. utbud finnsl UR:s förvuxna
övrigt radio/TV-serier för lärare, serier användsäven vuxenut-som av
bildare för utbildning/utveckling.egen

Sammanfattning

omfattande utbildningarDe med vuxenpedagogisk inriktningmer som
finns drivs alltså med enstaka undantag universitet och högskolor.av

finns två huvudsakligaDet grundutbildningar inom området: folkhög-
skollärarprogrammet, på helfart och på halvfart distans, PA-samt

i olika varianter på olikaprogrammet orter.
Vidareutbildningen till lärare i grundläggande vuxenutbildning är ett

undantag inom komvux-området. normalaDet lärarna härär attannars
har lärarutbildning främst inriktad ungdomsskolan.är moten som

universitet och högskolorInom finns för övrigt antal olika kurserett
med varierande längd, oftast 5-20 med inriktning olika områdenmot
inom vuxenutbildning/vuxenpedagogik. Dessa kurser kan i vissa fall

ihopbyggas med varandra till omfattande utbildning. kanDeen mer
fungera vidareutbildning och fortbildning, eller ingå del isom som en

grundutbildning. Försöket i Linköping med distansutbildningen en
renodlat i Vuxenpedagogik med möjlighet läsa till C-nivå 60 patt upp
skulle kunna början till form omfattande Vuxenpeda-vara en ny av mer
gogisk utbildning.

De övriga utbildningar finns utanför universitet och högskolorsom
oftast kortare kurser, vilket naturligt då de främst fungerarär är som

fortbildning/personalutbildning för verksamma inom olika vuxen-
pedagogiska verksamheter. Dessutom dessa kurser, det gällerär när stu-
dieförbunden, riktade till ideellt arbetande cirkelledare, vilkaäven
knappast kan förväntas delta i omfattande utbildningar.mer

detNär gäller pedagogiskt inriktade nätverk verkar ha kommitman
längst inom arbetslivet, speciellt det gäller utanförnätverk gårnär som
den organisationen. universitetsområdetInom intematio-växer ettegna
nellt samarbete fram. initiativDe har tagits inom andra områdensom
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därgäller nätverkdeti alla fall intelika långt,kommithar inte när
vuxenpedagogiska frågor.samverkar ilärare/utbildare

exempel påoch någraLedarskap FönstretPersonal ärKOM,
inriktade påeller mindrefackliga,detidningar, ärutöver rent mersom

med fokus påfrågorpedagogiska vuxna.
med olikaseminarierkonferenser,också påskerIdéutbyte etc.

iutvecklingenpedagogiskadenmycketskerinriktning. Därutöver av
organisera-mindreellerexempeltillinformella former, genom mermer

hållolikapedagoger/lärare pågenomförsutvecklingsarbetende avsom
landet.i
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4 Möjligheter till pedagogisk
utveckling

Vilka möjligheter finns ytterligare främja den pedagogiskaatt ut-
vecklingen inom svensk vuxenutbildning Vad skulle kunna görastaten
för stödja de satsningar på bland Kunskapslyf-att görsstora annatsom
tet Vi avslutar första del med några reflektioner kring dessarapportens
frågor.

Vuxenpedagogisk forskning

den vuxenpedagogiskaInom forskningen finns områdennågra som ur
denna synvinkel borde prioriteras ytterligare. Vi vill lyfta fram följande
möjligheter till utveckling.

Dagens vuxenpedagogiska forskning fokuserar i utsträckningstor
endast på något Vuxenutbildningens områden. Forskningsprojektav som
innefattar bredare fält, och inte bara utbildningsfonn,ett är sparsamten
förekommande. Sådan bredare Vuxenpedagogisk forskning borde vara
angelägen främja, inte minst i samband med Kunskapslyftet, där fleraatt
utbildningsanordnare samverkar och samordnas. dag forsknings-I saknas
medel riktade till allmän,sådan bredare Vuxenpedagogiskärsom
forskning.

Forskningen kommunal vuxenutbildning har varit mycketom
begränsad under antal år, de förändringar skett iett trots stora som
verksamheten. Kunskapen betydelsen dessa förändringar alltsåärom av
bristande.

Den pedagogiska folkbildningsforskningen har fått del deen resurser
åren, handlardet i huvudsak tillfälliga projekt ochsenaste men om

satsningar, främst i anslutning till SUFO 96. finns bra grundHär atten
bygga på, det krävs ytterligare satsningar för långsiktigt fåattmen en
bra nivå på forskningen.

17-11403
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folkhögskolekursema/cirklamaprogressivakring deforskningMer
kursereftersom dessapedagogiskt hänseende,skulle intressant urvara
främstföreställningarenlighet med deverkar iutsträckningi stor som

pedagogik. Utgångs-framtidenshävdaranglosaxiska forskare som
sådaninte bara kursenbordeforskningför sådan utanpunkten somvara

bildande helheten.den

utvärderingar.formvuxenutbildningen istudier görsMånga avav
utvärderingsmetoder bidrarförekommanderisk allmäntfinnsDet atten

finns tilltraditioner. Detpedagogiskaolikaosynliggörandettill av
folk-svenskavärde inom denpedagogisktexempel stortett avarv

indikerarförhållandespillo.till Dettagåriskerarbildningen, vilket att
villkorsinautifrånutvärderasutbildning/kurs/cirkel börvarje egnaatt

andramedkrävsvuxenutbildningutvärderingkringforskning avmer-
ord.

forsk-ökat,forskningsintressethardistansutbildningenInom men
expansionkraftigadenMed tanke påbegränsad.fortfarandeningen är

med DUKOM:ssambandiblandsker,distansutbildningen annatsomav
den iochutvecklingen,följerforskningen attviktigtförsök, detär att

inteochfrågeställningarpedagogiskacentralahand fokuserarförsta
metodfrågor.tekniska

ökarområdehögskolanutanförYrkesutbildning för är ett somvuxna
yrkesutbildningen. VarkvalificeradedenKunskapslyftet ochsambandi

utvecklingdennaföljerforskningenfinns som

utvecklingochutbildningVuxenpedagogisk

direkt tillsällanbidrarkunskap, densigForskningen i mengenererar
frågaområde ipå detta,Vad kanutvecklingen.pedagogiskaden göras

utvecklingenstimuleraförandra insatserochutbildning attom

skullevuxenutbildningformerolikainomUtbildning för lärare av
Kunskaperutsträckning.isamordnasutvecklas och störrekunna om

oberoendedesammalärande bordeförförutsättningar avvaravuxnas
utbildningsform.

vidareutbildningarfinnsviktigt detdetläraredagensFör är att som
liksomskolform,för arbete iförbereda sigmöjlighet att en nyger
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fortbildningar för kunna de förändringaratt möta ständigt sker isom
den skolform där verksam.ärman

Om ska ha utbildning för lärare inom exempelvisseparatman en
folkhögskolor och studieförbund dagens folkhögskollärarprogram bör
detta motiveras utifrån önskemålet behålla flera olika utbildnings-att
kulturer inom vuxenutbildningen. folkbildningensOm värdefullsärart är
och ska behållas kan det behövas speciell lärarutbildning för dettaen
område. Vi det viktigt förvalta pedagogiska traditioneräratt attmenar

den finns inom folkbildningen. Det viktigt, inte minstär närsom som
vill erbjuda vuxenutbildning till och bredare detattman nya grupper,

finns olika utbildningskulturer och attraherar olikasom passar grupper
och individer.

det gäller lärarutbildningarNär i allmänhet kan ifrågasättaman om
dessa alltid ska för olika utbildningsformer. hurIseparata storvara
utsträckning kommer framtidens lärare arbeta i skolfonnatt samma
under hela sin lärarbana Kan grundskollärarutbildningen och kanske
framför allt gymnasielärarutbildningen i utsträckning bättrestörre ge en
grund för arbete inom vuxenutbildningen på motsvarande nivåeräven

forskningsresultatFör ska kunna nå till de berörda inom denatt ut
pedagogiska verksamheten det viktigt forskarnaär att attges resurser
sprida sina resultat. Forskningsresultat publiceras främst forsknings-i ett
sammanhang i avhandlingar, och tidskriftartiklar, forskar-pårapporter
konferenser Spridningen resultaten borde kunna stimulerasetc. av

forskarna skriva sina i formeratt att t.ex. äventextergenom ges resurser
lättillgängliga utanför forskarkretsen, iär antologier etc.som mer

forskningenFör ska nå utbildning,i samband med fortbildningatt ut
behövs lämplig kurslitteratur. Böcker Översikteretc. över störresom ger

eller mindre delar vuxenpedagogikområdet och kan fungeraav som
kurslitteratur förekommande i dag.är Sådana publikationersparsamt
behöver också uppmuntras.

behöverDet finnas andra fora böcker där forskare ochäven kanän
sprida sina resultat. Sådana fora kanuppmuntras att sättett attvara

sprida forskningsresultat, de kan också öka möjligheten till utbytemen
mellan forskare och praktiker, och framför allt mellan praktiker/lärare/
utbildare från olika former vuxenutbildning. skulle kunnaDet röraav
sig konferenser, seminarier, utbyte i studiecirkelfonn, tidskrifter,om
internetbaserade mötesplatser med olika diskussionsgrupper etc.
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nationelltregionaltsåväl lokalt,kan ske pådetta slagUtveckling somav
plan.
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6 Allmänt vuxenpedagogik,-

vuxenutbildning

Deltagande i utbildning

JONSSON, JAN O. GÄHLER, MIKAEL 1995 Folkbildning
och vuxenstudier. Rekrytering, omfattning, erfarenheter. Utbildnings-
departementet, SOU 1995: 141.

delrapportemaDetta från SUF O 96.är en av

Folkbildning,Kategorisering: vuxenutbildning, studiecirklar, cirkeldel-
rekryteringtagaren,

Sammanfattning:
Undersökningen grundas på telefonintervjuer med representativt urvalett
svenskar mellan och18 år.75 Frågorna berörde deltagande i och
uppfattning olika vuxenutbildning, speciellt folkbildning.typerom av
Syftet har varit kartlägga Vuxenutbildningens omfattning. andraatt Det
syftet söka frågan vilka aktivtatt svaretvar om grupper som mer
deltar i vuxenutbildning och folkbildning. Det tredje syftet attvar
studera vilken människor i allmänhet har vuxenutbildning. Detsyn
fjärde och sista syftet redovisa deltagarnas åsikter denattvar om
genomgångna utbildningen. studien fannI att:man

Vuxenstudier betydande fritidsverksamhet bland svenskarna.är en
Cirka mellan75% dem och18 har75 år någon gåttgångav en
studiecirkel. Studiecirkeln helt dominerande studieformenär en
antalsmässigt flera andra studier också vanliga,typer ärmen av som
fackliga kurser, komvuxkurser Kvinnor deltaretc. än män,mer
tjänstemän arbetare. socialEn snedrekrytering tydligän är ävenmer om
denna inte lika uppenbar enbart tillär studieförbundensom man ser
cirklar. Rekryteringen varierar också ämnesområden. Värdetöver av
vuxenutbildning framstår högt i medborgarnas Däremotögon. ärsom
det få vuxenstudier skulle leda till ökatatt ettsom menar engagemang
i politiska frågor eller till rikare fritid. detNär gäller folkhögskolanen
betonas skolan lägger vikt vid personlighetsutveckling vidatt större än
faktakunskaper. allmännaDen uppfattningen folkhög-är attannars
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skoleelever sådana till del misslyckats i den vanliga skolan.är storsom
folkhögskolestudierbedrivit mycket positiva till såvälDe ärsom

ochstudieformen arbetsformer lärande. Tanken deltagarstyr-som om
finna sinningsidealet verkar dock inte praktik sig i folkhögskolanvare

aldrig deltagiteller studiecirkeln. i någon form vuxenstudierDe som av
oftast de med arbetaryrken, låg utbildning boende i Storstock-är samt

holm. Olikhetema mellan samhällsklasser, utbildningskategorier och
ickedet gäller aktiva det gäller aktiva.är större när än närortstyper

it

GERHARDSSON, BIRGIT 1985 och vuxenutbildningKvinnor mitt
livet. studie kvinnors förhållningssätt utbildning.En tilli vuxnaav

Linköpings universitet, Linköping Studies Education No. 23.
Avhandling

Bakgrundsfaktorer; rekrytering och studieavbrottKategorisering:

Sammanfattning:
Gerhardssons studie bygger på intervjuer kvinnor.med 45 Dessa
kvinnor, födda lämnade folkskolan och1938, gick i arbetslivet vidut
14-15 års ålder, och de tillbakablickande intervjuerna skedde år30

folkskolebetyg låg urvalskri-1982. Deras genomsnittet,över ettsenare
terium förväntades rikta studien de kvinnorpåsom som var mer
benägna del vuxenutbildning i livet.att ta av senare

Efter folkskolan gick alla till heltidsarbete, de flesta har sedanmen
till utbildning,återvänt vuxenutbildning, i form. dettanågon Trots är

fortfarande lågutbildade i29 av 45 meningen de saknar utbildningatt
på gymnasienivå eller högre. Efter period heltidsarbete har mångaen av
kvinnor gått in i utbildning heltid, deltid eller i någon internut--
bildning. typiska emellertid arbete och studier avbryts vidDet är att
familjebildning och barnafödande. Efter småbamsperioden kommer
vändpunkter olika slag, och de flesta återvänder till deltidsarbeteav
och/eller studier.

Resultaten analyseras utifrån modell där den reproduktiva sektornen
ställs det produktiva. reproduktivaDen sektorn kännetecknas bl.a.mot

kvinnlig underordning och oavlönat, oreglerat i hemmet,arbeteav
medan den produktiva sektorn innebär avlönat, reglerat arbete i ett
hierarkiskt yrkesliv. kvinnornas delFör innebär livet både och närett
det gäller dessa sektorer. kännetecknandeDet dock utbildning ochär att
yrkeskarriär för kvinnorna underordnat det reproduktivaär ansvaret.
Familjen kommer i första hand.
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Gerhardsson diskuterar förhållandena två aspekter. Dels ärur
kvinnors kapacitet inom den produktiva sektorn inte tasen resurs som
tillvara i samhället, dels det fråga rättvisaär och jämlikhet, vilkaen om

får del utbildning och hur arbetet i de båda sektorerna fördelas.som av

Ik

HAMMARSTRÖM, MARGARETA 1996 Varför högskolainte En
longitudinell studie olika faktorers betydelse för studiebegåvadeav
ungdomars utbildningskarriär. Acta Universitatis Gothoburgensis,
Göteborg Studies Educational Sciences 107. Avhandling

Kategorisering: Bakgrundsfaktorer, Rekrytering och studieavbrott

Sammanfattning:
Varför det många ungdomarär väljer inte studera vidare påattsom
högskola Finns det fortfarande begåvningsreserv i Sverige Dennaen
longitudinella studie bygger på datamaterial från UGU-projektet
utvärdering uppföljning. Från det riksrepresentativa urvaletgenom av
individer födda 1967 har valt den tredjedel vid vidut 13testerman som
års ålder bedömdes ha de bästa studieförutsättningama. dessaAv
svarade drygt 2 000 på enkät vid 25 års ålder, och dessa 2 000 utgören
undersökningsgruppen.

Knappt 80% valde teoretiska studier i årskurs särskild kurs i7 både
matematik, engelska och ytterligare språk. 65% valde teoretiskett en

eller fyraårig linje på gymnasiet, och hadetre- 50% påbörjat högskole-
studier vid ålder.25 års Till delen det de individer vilkastörsta valtär

teoretisk inriktning i också går vidare medett teoretisktstegen som
inriktade studier, liten andel de valt mindre teoretiskmen en av som en
inriktning kommer tillbaka.

Val gymnasielinje, avgångs-/slutbetyg från gymnasiet socialav samt
bakgrund de faktorer har förklaringsvärdeär störst det gällernärsom

påbörjar högskolestudier. Betyget viktigare for demärvem som som
kommer från högre socialgrupp och för dem gått längreen som en gym-
nasieutbildning bra betyg motiverar inte lägre socialgrupper till-
högskolestudier i utsträckning och kompenserar inte heller församma

kortare gymnasieutbildning. Ett viktigt motiv för inte börja påen att
högskolan fått braär arbete redan efter gymnasiet.att ett An-man
tagningskraven också hinder,är måste kompletteraett sinaom man
betyg för komma in. Många ekonomiskaatt hinder: Kvinnorävenser
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och hamedan vill tjänalån,tveksamma mänär att ta enpengarmer
studiemedleninkomst vadhögre än ger.

gickdetta handlar ungdomarviktigt tänkaDet är attatt somom
alltför högbör därför akta sig igymnasieskolan 1985-86. Man attut

arbetsmarknadensituation,generalisera till dagensgrad när ser
för sedan.annorlunda 10 åränut

ink

AGNIESZKABRON-WOJCIECHOWSKA, andWorkers1939
UppsalaCross-Polity Perspective.Post-Secondary Education; A

education,pedagogik, Uppsala studiesInstitutionen föruniversitet,
Avhandling31.

icke-traditionellaUniversitetsutbildning, arbetarklass,Kategorisering:
studentgrupper

Sammanfattning:
iuniversitetsutbildning har undersöktstillgång tillarbetaresFrågan om

Följandeoch Västtyskland.Jugoslavien, Polen, USAfyra länder:
antagningspolicy i deUniversitetensproblemområden har studerats:

förinitiativfackföreningamas utbildningspolicy ochnämnda länderna,
för icke-traditionella studier inomstudera,få arbetare att utrymmetatt

situation.deltidsstudentemashögre utbildningen, ochkulturen för den
grundläggandehar formulerats: finns delFöljande antaganden Det en

Östeuropeiska vadoch ländernamellan de Västeuropeiskaskillnader
utvecklingekonomiskautbildningspolicy. Graden landsgäller ärettav

ochdemokrati inom utbildningssystemetrelaterad till gradenpositivt av
tillgång tillicke-traditionella studenter fåmöjligheten förtill att

universitetsutbildningama.
mellan- ochtvärpolitiska analyser har genomförtsFallstudier och

arbetare,jämförande analysen mellannivå visarmakronivå. påDen att
följdutbildning.tillgång till högregenerellt, har begränsad Detta är en

förklarar dettautbildningsmöjlighetema. Teoriemaojämlikhet i somav
iförfattaren bättre utvecklade i länderna Bronfenomen enligt väst.är

sociopolitiska det tvådock i båda dekonstaterar äratt systemen
reproduk-nämligen meritokratiska ochteorityper dominerar, desom

teorisystem kan enligt författarentionsteoriema. tvåDessa anses vara
ojämlikheter båda de poli-universella, eftersom de förklarar inom

pluralistiska.det auktoritetsstyrda och dettiska systemen:
hypotesen bekräftats.de båda nivåerna har Detpå någonInte av

de pluralistiskaskillnad mellan de auktoritetsstyrda ochfinns ingen klar
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socio-politiskainte detblir:generella slutsatsen DetDen ärstaterna.
gradenroll för förklaringenavgörandeharsystemet avavsom en
och desskulturenpolitiskautbildningssystemen. Denöppenhet i

dominerandemulticulturalism kontra denfenomenettraditioner,
utbildnings-bidra till de högreroll ilikaspelarkulturen, attstoren

öppenhet.systemens

läsförmåga Sverigekunskapsnivå iVuxnas -
länderandraoch

SKOLVERKET fortsatt lärande, internatio-Grunden för1996 en
trycktanvändaförstå ochförmågastudiejämförandenell attav vuxnas

115.Stockholm: Skolverketsinformation.skrivenoch rapport nr
Adult LiteracyInternationalredovisningensvenskadenDetta är av

Survey.

läsförmågaBakgrundsfaktorer,Kategorisering:

Sammanfattning:
länderi sjuläsförmåga literacyjämförelseredovisarRapporten aven

och USA.TysklandSchweiz, Sverige,Polen,Nederländerna,Kanada,-
läsförmågai studien. Meddeltogår och uppåtsvenskar från 160003

iharläskunnighet. Läsförmågan mätts trehär något änmeravses
ochdiagramläsa dokumentlöpandeläsaaspekter: atttext,att som
ochiutifrån informationberäkningar texterblanketter görasamt att

på feminjämförbarautifrånplaceradesdokument. Deltagarna tester
aspekt.respektiveinomolika nivåer

bland deläsförmåganden högstaSverige harResultaten visar att
svensk barafjärdeså mångadet klararländerna.jämförda Trots varsom

grundsko-itill kravendärmed inteoch nåruppgifternaenklastede upp
Å nivåerna,tredjedel de högstasidan nårandralans kursplan. nästan en

högskoleprovet.kraven isvårighetuppgiftemasdär motsvarar
äldre, åldersgruppenbättreläserövrigt kan änFör sägas att yngre

också bättreHögutbildade läserläsförmågan.den högstaår har26-35
lågut-specielltavvikelse dåtydligfinnshärlågutbildade,än enmen

utbildnings-motsvarandemedläser bättrei Sverigebildade än personer
påbra måttalltså ingetUtbildningsnivånländer.i andra ärnivå

detdåbra mått,heller någotinteSjälvbedömningarläsförmågan. ger
läsförmågatillräckligde hartycker oavsettflestasig devisar attatt en

skillnadernaförklarakanenstaka faktoringenfinnstestresultat. Det som
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mellan länderna, viktigt samband finns mellanett läsförmâga ochmen
befolkningens läsvanor i arbete och på fritid. I läsande samhälleett är
läsförmågan högre. Resultaten visar dessutom det krävs fortsattatt ut-
bildning och/eller livserfarenheter för nå högre nivåer, medan denatt
svenska skolan bra på denär grundläggande läsförmågan.att ge

Drygt hälften alla svenskar mellan och25 65 år hade deltagit iav
utbildning under det året. Det högsta deltagandet finnssenaste bland de
med hög läsförmåga, och detta gäller speciellt utbildning finansierad av
arbetsgivaren. Däremot skillnaden mindre förär utbildning, vilketannan
kan relateras till de satsningama på utbildning förstora arbetslösa och
högt deltagande i folkbildningsverksamhet.

ålvstyrt lärande

BORGSTRÖM, LENA 1988 Vuxnas kunskapssökande studieen av-
självstyrt lärande. Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, In-
stitutionen för pedagogik, Studies in Education and Psychology 24.
Stockholm: Brevskolan. Avhandling

Kategorisering: Livslångt lärande, självstyrt lärande

Sammanfattning:
Författaren studie självstyrt lärande ipresenterar Sverige, gjord påen av

riksrepresentativt urvalett mellan 16 och år. fråga74 Enav vuxna som
ställs vilken roll detta lärandeär spelar vid sidan deltagande i andraav
slag vuxenutbildning det gäller jämlikhetennär på utbildningsom-av
rådet. frågaEn också diskuteras vilka det självstyrdaärsom resurser
lärandet kan Denna studie tillsammans med andrapresenterasge. en
studie med frågeställningar, i vilken 40 ingick Syftetsamma personer
med denna undersökning bild förekomsten självstyrtattvar ge en av av
lärande. visadeDet sig 75% de tillfrågade hadeatt erfarenheterav av
självstyrt lärande.

Författaren utifrån sin empiri självstyrt lärande förefallerattmenar
form inlärning framför allt och välutbildadevara en ägnarav som yngre

sig åt. Detta innebär också självstyrt lärande bidrar tillatt reproduk-
tionen ojämlikhet.av
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samhälletmodernaBildning i det

BERNTGUSTAVSSON, bildningenstid. OmBildning vår1996 i
WahlströmStockholm:samhället.modernavillkor detochmöjligheter i

Widstrand.

idéhistoriaBildning,Kategorisering:

Sammanfattning:
bildningsbegreppetoch förnyautvecklaefterGustavsson attsträvar
sammanhang. Hannutidaochhistoriskadet i sittsättaattgenom

tänkandefilosofiskttill relevantbildning delstankenrelaterar urom
samhälle ochroll i dagenstill dessidéhistoria, delsochäldre nyare

pedagogik.dagens
mellani spänningensig härbefinnerbegreppBildningen som
vidareoch denmål,utbilda bestämtavbilda ellerinnebörden mot ettatt

uppfattarförhand okänt. Gustavssonpånågotskapainnebörden att
och sedankända ochbörjar i detdär närabildningen manresa,som en
for någotstår dåokända. Bildningtidigaredetlär kännaochfärdas ut
förståelseochkunskapkandetkunskaperenbart sägasän varamer -

personligheten.integrerad iärsom

vuxenstudiervuxenutbildning ochBetydelsen av

ALBERT andTUIJNMAN, education, earnings,1989 Recurrent
Swedishcohort ofstudy oflongitudinalfifty-yearwell-being. A men.a

EducationalStudies inStockholmStockholmiensis,UniversitatisActa
International. Av-WiksellAlmqvistStockholm:Psychology 24.

handling

UtbildningseffekterKategorisering:

Sammanfattning:
671datastudie bygger på mänlongitudinellakvantitativaDenna om

mellansambandUndersökningen visar50-årsperiod.under en
Tidigtvuxenutbildning.deltagande iochungdomsutbildning senare

deltagandemedsambanddessutomvuxenutbildning harideltagande
utbildning påtidigareeffekternauttrycktAllmänti livet. är avsenare

kumulativa.deltagandesenare
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Vuxenutbildningdeltagandets effekter på yrkesstatusen ökar med
åldern, medan ungdomsutbildningens betydelse för yrkesstatusen
minskar efter 30-årsåldem. Däremot ökar ungdomsutbildningens effekt

inkomstenpå ända fram till 40-ârsåldem för sedan minska, medanatt
den indirekta effekten vuxenutbildning genom effekten på yrkessta-av
tusen på inkomsten fortsätter öka.

Vuxenutbildningens betydelse för arbetstillfredsställelsen beror dels
på vilken den nuvarande sysselsättningen dels vilka karriärrnöjlig-är,
heter studierna Deltagare i vuxenutbildning dock i allmänhetger. ser
sina liv meningsfulla och intressanta vad icke-deltagareän gör,som mer
vilket talar för vuxenutbildning inte enbart handlaratt attom ge
kunskaper och färdigheter relaterade till yrkeskarriären.

Tuijnman Vuxenutbildningens betydelse haratt underskattatsmenar
i studier där har kortsiktigaanvänt mått och inte följtman upp
deltagarna under tillräckligt lång tid.

Ik

EKMAN, BIRGITTA 1992 Livsvillkor, livsformer, utbildning. En
kommunstudie pedagogiskt perspektiv.i Acta Universitatis Upsaliensis,
Uppsala Studies Education 42. Avhandling

Kategorisering: Bakgrundsfaktorer, rekrytering, lokalsamhälle

Sammanfattning:
Ekmans studie liten glesbygdskommun visar starkt sambandettav en
mellan den lokala kulturella identiteten och utbildningsutbud samt
studiemönster och studieval hos invånarna. dettaI sammanhang är
individemas faktiska kunskaper väsentliga den formellaänsnarare
utbildningen. Icke formell och informell utbildning också viktig förär
kunskapen och utvecklingen lokalsamhället. Ekman frågar sigav om

kan jämlikhet i utbildningmäta endast utifrån formell utbildnings-man
nivå. Den efterobligatoriska formella utbildningen begränsadär av
omfattning, och den utbildning finns främst praktiskt inriktad.ärsom
Däremot har 40 befolkningen någon gång deltagit i deltids-procent av
kurser.

Den folkhögskola finns saknar i utsträckning samband medstorsom
lokalsamhället. Här finns historia där centralt beslut förändradeetten
skolans roll, från ha varit hushålls- och lantmannaskolaatt meden en
inriktning stämde med den lokalaöverens kulturen till folk-som en
högskola med inriktning främst lockar deltagare från andraannan som

visarDetta på betydelsen lokal förankringorter. vid förändringar ochav
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istudiecirklarna på ärInnehållet i storslag. ortensådantinsatser av
harjaktmedlokala kulturendendär etc.inriktat påutsträckning natur,

betydelse.stor
avgörande förutbildninggodsanningen ärifrågasätterEkman att
utbildningenslivsformendet avgörkanskelivsinnehållet, är somsnarare

polariseringEllströmsframocksålyfterroll Honkunskapensoch
pluralistisk-interaktivrespektiveutbildningsteknologiskmellan synenen

mellanrelationenutbildning,återkommandeutformningenpå av
decentralisering betonasförankringenlokalaDenochcentralisering

mellansamordningbetydelsenväsentlig, liksomallmäntäven avsom
utbildningsanordnare.olika

StudieekonomiochVuxenstudier

F. Utveckling,OLOFLUNDQUIST, Studiestöd för1989 vuxna.
StudiesGöteborgGothoburgensis,Universitatisutfall.utnyttjande, Acta

AvhandlingSciences 72.Educationalin

studiersstudiemotiv,studieavbrott,Rekrytering,Kategorisering:
betydelse

Sammanfattning:
frånenkätsvarpåperspektiv och byggerstudiefmansielltharStudien ett

1980.höstenkomvuxnybörjaredels1978/79,studiestödssökandedels
studiestöd, ochhadenybörjamafemtedelvisarResultaten att aven

nybörjamafjärdedelUngefärheltid.påoftaststuderadedessa aven
hadeungefär 75%detdessaheltid, ochpåstuderade somvarav
medoftaststudiernafinansieradesdeltidsstuderandeBlandstudiestöd.

heltid-deltillfjärdedel, vilkaYtterligare storarbete. vareget en
ekonomiskadeheltidstudera påvelathadedearbetande, att omuppgav

sigskuldsatteochstudiestödfunnits. Deförutsättningarna togsom
och/ellertill arbeterelateradestudiemotivutsträckningihade större

arbetemedfinansierade studierna egetdemedanstudier,fortsatta som
facklärdaickemotiv. Ettallmänbildande mönster attannathade varmer

åter-förstyrningochOrganisation system1987 ettP-E.Ellström, av
Återkommande idéutbildningred.Rubenson, K.utbildning.kommande -InstitutionenfrånLinköping,i RapportUniversitetetförändring.och strategi i

psykologi 111.ochpedagogikför
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arbetare lägre tjänstemän överrepresenterade blandsamt studerandevar
med vuxenstudiestöd.

Den andelen heltidsstuderande medstörsta omfattande studiepla-mer
fanns bland kortutbildade. Det visade sig heltidsstuderandeattner

fullföljde studierna i högre grad deltidsstuderande.än utnyttjadeDe som
studiestöd i utsträckning avbröt studierna istörst lägst utsträckning, och
de hade dessutom lägst andel avbrott ekonomiska skäl. Den störstaav
andelen avbrott fanns bland deltidsstuderande med omfattandemer
studieplaner. Skälen till studieavbrott kunde kategoriseras ekono-som
miska, sociala eller studieanknutna. Dessutom fanns avbrottsskäl av
mindre betydelse, fått arbete eller bytt till andra studier. Blandatt man

avbrottsskälen oftare ekonomiskamän och bland kvinnor oftarevar
sociala.

finnsDet två det gäller hurmönster när studerande upplever
studiernas betydelse. förstaDet allmänt studiebefrämjandeär en
betydelse, också ökar möjligheten delta i samhällslivet. Dennaattsom
upplevelse betonas kvinnor, äldre, kortutbildade och tidigaremer av
hemarbetande. andraDet upplevelse ökad yrkesstatus,är vilketen av
betonas de hade anställning före studierna.mer av som

Samordning mellan utbildningsanordnare

EKLUND, HARALD Återkommande1990 utbildning och gruppsam-
Studier kring samordningmansättning. problem vid utbildnings-som

samverkan. Universitetet i Linköping, Rapport från Institutionen för
pedagogik och psykologi 150.

Kategorisering: Bakgrundsfaktorer, institution och organisation,
samordning

Sammanfattning:
Eklund sammanfattar i denna flera studier kring heterogenitets-rapport
problematiken vid samordning efterobligatorisk utbildning. Problemetav
berörs två synvinklar dels olikheter mellan deltagare, dels olikheterur -
mellan utbildningsanordnare.

Skillnader mellan deltagarna, gruppheterogenitet, verkar inte vara
Åldersskill-något hinder för samordning pedagogiskstörre synvinkel.ur

nader har betydelse det gäller intressen, studieskäl,när samhällssyn etc.,
de skillnaderna i dessa avseendenstörsta behöver inte finnas mellanmen

de åldersgrupper finns i gymnasieskolan respektive vuxenut-som
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intellektuella ochgäller fysiologiska,detHeterogenitetenbildningen. när
medknappastökar däremotförutsättningarpersonlighetsmässiga en

olikahosstuderandejämförelse mellanåldersskillnad. Enstörre
tillattityderdet gällerlikheterpådessutomanordnare visar närstora

praktiskt-detligger härSamordningsproblemenstudierna. snarare
organisatoriska planet.

detganska småenligt Eklundanordnare närmellanSkillnaderna är
detskillnaderfinnsdettillämpningen, närpraktiskagäller den även om

alltsåbordeökad samordningmålsättningar. Enideal ochgäller vara
Å kansidanönskvärd.denmöjlig. Frågan ärär man seenaomsnarare

naturlig ochanordnaremellan olikaskernärrnandende som ensom
starkanuvarandei linje med denvilken liggeroproblematisk process,

nödvändighetmålprioriteringararbetsmarknadensbetoningen som enav
Å värdefinnasandra sidan kan detvälfär s. 62.säkra vår ettför att

utbildnings-olikautbildning i betydelsenmångkulturelli ha attatt en
till skildaledaproblematik kanparallellt. Dennaexisterarkulturer

kämom-samordning inomdet gällerpåberoendeslutsatser sammaom
ellervuxenutbildningoch kommunalgymnasieskolaråde mellan

formellochmellan folkbildningkämområdenolika vuxenut-mellan
personalutbild-vuxenutbildning ochforrnellrespektive mellanbildning

ning.
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Distansutbildning7

A.BÅÅTH, JOHN Postal communication in1980 two-way
pedago-foruniversitet, InstitutionenLundseducation.correspondence

Avhandlinggik.

vuxenutbildningkorrespondens,Distansundervisning,Kategorisering:

Sammanfattning:
tvåvägskommu-den skriftligasprida ljusstudienSyftet med överär att

korrespondensutbildning.handledare iochmellan studentnikationen
kontaktskriftligförekomstenberör:huvudproblemen 1De tre av

möjligheternabedömning,handledare för 2studerande ochmed att
denmed övningarbedömningskontaktendelersätta stor somaven

rutindelamamöjligheten datoriserakontrollerar,studerande själv 3 att
korrespondensutbildningar.ihandledararbetetav

slumpvisstuderande placeradesexperimentell. 1805 utAnsatsen var
hand-medvarierande mängd kontaktermed: 1i experimentgrupper

utelämna-bedömningsfrågorvarierande antalbedömning, 2förledaren
ochbedöma, 3deltagaren själv kundefrågorde frågor ersattes av

datorstödd handledning.kontratraditionell
bedöm-hälften fjärdedelarmellan ochfannFörfattaren treatt av

kontrollerade sinadeltagarenkundeningskontakterna ersättas attav
studieuthållighet,effekter avseendepåvisbarauppgifter själv någrautan

hand-datorstöddaeller studietid.studieresultat Denslutligaattityder,
tvåtraditionella.den Ipositivareledningen upplevdes än aven

omfattninghela kursen igenomförde deltagarnaexperimentkurser större
kortare tid.dessutom påde gjorde detoch
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Folkbildning8

institutionerFolkbildningens

F FolkbildningIONER. AlvarOLKBILDNINGENS INST IT UT Svensson,
myndigheternasFolkbildningsrådetLindgren, Lenainstitution;som

Utbildningsdepartementet, SOU 1996:127.ställe
från SUFO 96.delrapportemaDetta är en av

folkrörelse,Folkbildning, studieförbund, folkhögskola,Kategorisering:
och offentligtprivat

Sammanfattning:
inriktas påFolkbildningstudieAlvar institutionSvenssons som

aktörerorganisationer. studieförbundenstudieförbunden Det är somsom
tolkahuvudsyfte identifiera ochStudiensistår är attcentrum.som

och syften hosroll förmedlare mellan skilda målstudieförbundens som
förstå för-i detta beskriva ochförsta delberörda En är attparter.

självuppfattning och destudieförbundensmellanhållandet egen
och riksdagverksamheten regeringförväntningar eller krav på gettsom

inomdelsyfte studera rollfördelningenför. andrauttryck Ett är att
organisationerna.

skriftligtanalys och tolkninggenomförtsStudien har avsom en
centraltföreträdare för studieförbunden,intervjuer medmaterial samt

studieförbun-historiskt perspektiv påoch Utgångspunktenlokalt. är ett
och/ellermaterialetempiriska bestården organisationer. Det textavsom

verksamheten.också statistiska uppgifterintervjuer. viss ingårmånI om
verksammaelva studieförbundFörfattaren de äratt som numenar

mångafält organisationer. hareller Dekan ett aven gruppses som
likartadeväsentliga avseendendrag och istyrs normeravgemensamma

delar behovetvillkor alla delar deoch värderingar. Ett är att avsom
uppfattningencentralt inslag i dettalegitimitet Ett ärgentemot staten.

författarenvärde för demokratin. Vidare berörfolkbildningensom
studieför-fältet,relationer utanför detstudieförbundens gemensamma

villkor.folkbildningen och dessoch den målstyrdabunden resurssom
ställemyndigheternasFolkbildningsrådetLindgrens studieLena

Folkbildningsrådet har hanteratbild hursyfte Gehar latt: en avsom
utgångspunktöverlämnat medförvaltningsuppgifterde staten samt,som
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i denna bild och de betingelser gäller för rådets arbete, Analyse-2som
kanFBR ha arbetat för påverka studieförbundsägas ochattra om

folkhögskolor i riktning de mål angivit för sitt bidrag tillmot statensom
verksamheten.

Empirin består främst internt material från i formFBRav av
Styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser, anslagsframställningar samt
riktlinjer olika slag. kompletteringSom har dessutom tiotalettav
intervjuer genomförts.

Författaren den huvudsakliga slutsats kan drasattmenar som av
studien i arbetet medFBR fördela statsbidrag följaär att att samt upp
och utvärdera studieförbundens och folkhögskolomas verksamhet
vägletts mål för bidragsgivning. Rådet har vidtagit radstatensav en
olika åtgärder för leva till de krav formellt ställts. harManatt upp som
alltså styrasökt den samlade folkbildningen i viss given riktning.en
Författaren påpekar den styrningen i så fall inte haft avsedd verkan.att
Endast liten del den generella statsbidragsfördelningen har expliciten av
knutits till mål, medan knuten till volym ochstatens ärmerparten
dessutom beroende verksamhetens inriktning. rådetär När använtav
eller hotat använda statsbidraget styrmedel har det frågavaritsom om
punktvisa åtgärder enskilda organisationer verksamhetgentemot vars
uppfattats tveksam. finns ingaDet uppenbara påföljder ellersom
belöningar kopplade till de kvalitetskrav ställts för erhållandesom av
statsbidrag. Rådet har också enligt författaren i huvudsak stimulerat
utvärderingsarbete på den lokala nivån. Rådets agerande i samman-
hanget beskrivs tandlöst förklaras rådets ringa ålder,som men av
målstymingssituationen och rådets dubbla roll i myndighetensatt vara
ställe och samtidigt företrädare och intresseorganisation för den samlade
folkbildningen.

ik

LINDGREN, LENA 1996 filthattKan stärka demokratin Omen
mål och ideal folkbildningen. Stockholm:i Brevskolan.

Rapporten finansierad Folkbildningsrådetär FBR.av

Kategorisering: Folkbildning, målstyming, demokrati

Sammanfattning:
Lindgrens fråga folkbildningen bidrar till utveckling demokratinom av

sin utgångspunkt i funktionerde i folkbildningens demokratimåltar som
formuleras statsmakterna och i relation till hur dessa mål kanav
definieras och instrumentaliseras. Undersökningen kvalitativ ochär
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bygger på kursdeltagamas och elevernas uppfattningar verksamhetenav
speglad den bild verksamheten Undersök-arrangörernamot som av ger.
ningen utförd i anslutning till folkhögskolorär och fyra studieför-sex
bund. tio organisationsmålDe och ideal uppmärksammats harsom
systematiserats i antal författaren valt fyra: grundsyn,ett typer, varav
innehåll, pedagogik och effekter.

Författaren finner i alla de tio undersökta organisa-nästanatt av
tionerna flertalet deltagarna skolans eller förbundetsattanger av

Ävengrundsyn sin prägel på studiearbetet. vad gäller innehållet gårsatt
det konstatera vad sig vilja och vad intesägeratt att göra görman man
skiljer sig iåt nämnvärd utsträckning. tredje dimensionenDen är
pedagogik och handlar hur från den enskilda folkhögskolansom man
eller studieförbundets sida idealt tänker sig genomförandetsett att av
studiearbetet bör gå till. visar enligtSvaren författaren bilddennaatt
inte med vad sker i verksamheten. obalansöverensstämmer Dennasom
finns i det idealet med deltagarstyrning och demokratiskagemensamma
arbetsformer. heller vadInte gäller personlig utveckling och sam-
hällsengagemang lever bildningsanordnama till idealet enligtupp
författaren. LindgrenLena folkbildningsarbetets tankemässigaattmenar
ryggrad ifrågasatt eftersom den inte i balansstår med det samhälleär
och den omvärld folkbildningen i dag har verkaattsom

Folkbildning för handikappade

DAHLGREN, HANS 1995a Folkbildningen och deltagare med
fitnktionshinder. ochFörutsättningar möjligheter kommuneri samtsex
vid högskolor. Analys måldokument44 del Göteborgs universi-l.av

frånRapport Institutionen för pedagogik 1995:09.tet,

DAHLGREN, HANS 1995b Folkbildningen deltagareoch med
funktionshinder. Förutsättningar och möjligheter kommuneri samtsex
vid högskolor. Analys måldokument44 del universi-2. Göteborgsav

från Institutionen förRapport pedagogik 1995:10.tet,
Rapporterna finansierade Folkbildningsrådet.är av

Kategorisering: Folkbildning, folkhögskolor, studieförbund, måldoku-
funktionshinderment,
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Sammanfattning:
kartläggningkvalificerad och systematiskDessa attrapporter avser ge en

befintlig verksamhet deltagare medsammanställning rörandesamt av
hänseendedettainom folkbildningsområdet. Arbetet ifunktionshinder är

folkbildningsformer och utvärderingsresultat.inriktat på Dessutom ges
med deltagare medoch varför verksamhetendiskussion huromen

eller andrainom folkbildningen utvecklats ifunktionshinder ena
samtligafolkbildningsrefonnen Studien berörefter 1991.riktningen

Arvika, Lund,studieförbundsavdelningar i kommuner: Arjeplog,sex
folkhögskolor.och Umeå. ingår 44Mörbylånga, Stockholm Dessutom

fortfarandetill befolkningen ivisar det i relationFörfattaren stortatt
andelenfunktionshinder folkhögskoloma ideltagare med påfärre änär

deltagarehar dock skett ökning antalettotala befolkningen. Det en avav
städernafunktionshinder under år. i demed Det är större somsenare

funktionshinderstudieförbund för människor medfritt val är störst.av
detvälja Författaren påpekarfinns inte mycket på.glesbygdenI attatt

för ochgenomför verksamhetstudieförbundframför allt är ett sompar
det krävs fortsattfunktionshinder,med deltagare med attmen en

tillfritt och frivilligt. i anslutningbegreppen Dettadiskussion runt
vänder sigverksamhet i fall huvudsakligenstudieförbundens mångaatt

medlemsorganisationema.till

arbetslösaFolkbildning för

LANDSTRÖM, INGERNITZLER, RAGNHILD 1994
rockskola tillbaskurs ochför arbetsmarknaden. FrånFolkbildning

universitet,upplevelse utbildningen. Umeådeltagarensstarta eget av-
institutionenfrån Pedagogiska 105.Arbetsrapport

Deltagarerfarenheter undervisningsprocessenKategorisering: av

Sammanfattning:
satsningar gjordes 1992/93 påbehandlar deDenna rapport som

arbetslösa.eller riskerade blifolkbildning för som varpersoner
studieförbund.folkhögskolor ochSatsningen genomfördes inom

belysavia antal fallstudier kvalitativtHuvudsyftet med studien är att ett
satsningens effekter individnivå.på

studierna,hade övervägande positiva erfarenheterDeltagarna av
lärare/tillframför allt de demokratiska arbetsformema och relationenav

arbetsmarknadencirkelledare. direkta värdet utbildningen påDet upp-av
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upplevde socialt värde studierna,levdes litet. Däremot ettman avsom
ökade själv-individen. innebar detvilket viktigt för Dessutomvar

i ställetstudierna det faktum aktivförtroende samt att varsom gav, man
möjligheternasysslolös, uppfattade studierna ökadeför attatt attman

få arbete.
deltagarna positiva. Vissavissa fall erfarenheterna hos mindreI var

despeciell folkhögskoleanda kändeupplevde det fanns attatt en men
tillhade instrumentellt förhållningssätthamnade utanför. De ettsom mer

undervisning.till sig folkbildningenssina studier hade också svårt att ta
företrädare allmänt positiva till utbildningensFolkbildningens är

folkhögskoloma ledde satsningenvärde och satsningama Inomgörs.att
påfrestningar lokaler,administrativa problem och det gällertill vissa när

utvecklingSamtidigt kunde satsningen innebäralärare etc. aven
fick studerandegmpper och lärare,verksamheten att man nya nyagenom

idéer och intryck.vilket innebar nya

Folkhögskolan

PERHARTMAN, Skola ande och studie folk-1993 för hand. En av
universitet,praktisk-estetiska verksamhet. Linköpingshögskolans

Education AvhandlingStudies and Psychology 38.Linköping No

Folkhögskola, bildning,kulturdebatt, praktisk-estetiskKategorisering:
kvinnlig slöjdmanlig och

Sammanfattning:
avhandlingen skildra de praktisk-övergripande syftet förDet är att

relationinom folkhögskolan,estetiska ställning ämnesgruppensämnenas
gestalt ochtill folkhögskoleverksamhet, hur tagitövrig ämnena

påverkat detta skeende. Arbetet harutvecklats och vad avgränsatssom
manlig ochtill verksamheten inom konsthistoria, teckning ochgällaatt

utifrån följande frågeställningar:kvinnlig slöjd. Problemområdet belystes
utforma sinfolkhögskolans frihet själv prioritera ochharHur att

praktisk-estetiskaundervisning spår i de ämnenaavsatt
och pedagogik-kulturdebattens konst- och miljöfrågorAvsätter

folkhögskolans arbeteallmänna skolväsendet spår idebatten inom det
vilket sker detta såinom de praktisk-estetiska ämnena På när ärsätt

fallet
utformningde praktisk-estetiskaUndersökningen visar ämnenasatt

genomgående dragmycket mellan olika folkhögskolor.varierar Ett är
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från den allmännapraktisk-estetiska verksamhetendensepareratatt man
Ämnes-specialinriktade kurser.den tillutbildningen och koncentrerat

medfolkhögskoleverksamhet tillsammansharrelation till övriggruppens
präglatstillomständigheter lettorganisatoriska ämnesgruppenatt av

utveckling.ochkonturer svagvaga

*

GUNNARSUNDGREN, mellanFolkhögskolepedagogik1986
utvecklings-ochstudie forsknings-och medborgare.myndighet En ettav
universitet,Stockholmsfolkhögskolor 1975-1978.femarbete på

ochför utvecklings-Forskningsgruppeninstitutionen,Pedagogiska
Avhandlingmiljöfrågor, 22.Rapport No

utbildningfolkbildning, informellFolkhögskola,Kategorisering:

Sammanfattning:
statsunderstödda forsk-det förstasin upprinnelse iArbetet har större

Pedagogiskafolkhögskola,utvecklingsarbetet inom svensknings- och
utgjordekäntför folkhögskolan, Stor-PUFF. Detmodeller enmer som

stärka folk-ambitionen70-talsprogressivismen och hadedel attav
finnaPraktiskt bestod arbetetfolkbildningskaraktär.högskolans attav

studier. Sexproblemorienterade och projektorganiseradeförformer
aktionsforsknings-arbetet,publicerades underdelrapporter som var av

karaktär.
ochreflektion projektetmetateoretiskAvhandlingen överutgör en

forsknings-och kritiskt-hermeneutisktill konfliktteoriansluter en
förståsöker efter teoretiska modeller förFörfattarentradition. att

bristanderelativautvecklingsprojektets framgångforsknings- och men
marxistiskfinner varkenuppställda målen. Hanförmåga uppnå de attatt

socialisationsteori kanramfaktorteori ellerreproduktionsteori,teori, ge
ochetableratspedagogiskatillräcklig förståelse denav process somen

både på deförändringsmotstånd mobiliseradesheller till deinte som
SÖ.och den ansvariga myndigheten,deltagande skolorna av
med hjälpramfaktorteorins begränsningar ochUtifrån kritik aven av

konstruerarBasil Bemsteins teori utbildningskoderomtolknin omen g av
eftertolkningsmodell, därteoretiskförfattaren strävanstatensen egen

där denobjektifierande krafter ochlikriktningkontroll och utgöraantas
ochidentitetkonstrueraenskilde individens strävan att en egen

pedagogiskasubjektkrafter. Dynamiken i denlivsmening utgöraantas
spel och lärarensdessa båda kraftersresultatett avprocessen ses som

folkhög-krafter.balansakt mellan dessa Iroll resultatett av ensom
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skolepedagogik och folkbildning subjektkraftemaär relativt starkaresett
i traditionell skola och utbildningän hävdas det. detI fall härsom

studeras demonstrerade objektkraftema sin styrka framförallt dengenom
centrala myndighetens direktiv ifråga det främsta pedagogiskaom
kontrollinstrumentets, folkhögskoleomdömets, utformning. Svårighetema

på konsistent stärka subjektkrafternaatt ett inomsätt för denmer ramen
institutionaliserade folkbildningen på folkhögskola förstärktes också av

del elever oroliga för förlora sinaatt möjligheter till formellatten var
meritering de fullföljde sina djupare intentioner.om egna

Den övergripande slutsatsen den pedagogiskaär traditionen kanatt
förändras, det kräver betydande uppoffringaratt medverkandemen av
lärare och elever och ansvariga myndigheteratt måste understödja
förändringsprocessen förändra och regelverk.attgenom ram-

âk

SVANBERG-HÅRD, HELENE 1992 Informellt lärande. studieEn
lärprocesser folkhögskolemiljä.i Linköpings universitet, Linköpingav

Studies in Education and Psychology No 33.

Kategorisering: Folkhögskola, lärprocesser, informellt lärande

Sammanfattning:
Syftet med studien beskriva och förståär det informellaatt lärande som
sker i folkhögskolemiljö. Det är sker utanför klass-processer som

står i fokus, på vilket dessa utformassätt och på vilketrummen som sätt
rektor, lärare och elever Utgångspunktema har varit delsagerar.
aktörernas på informellt lärande, dels deras användning tid försyn av
aktiviteter utanför lektionerna.

Undersökningen utförd utifrån kvalitativär metod. kunnaFör atten
beskriva det informella lärandet utifrån olika perspektiv har flera
insamlingsmetoder begagnats för få information. Detta delsatt ger
olika perspektiv på problemet, dels möjlighet till ökad kontrollen av
informationen. Intervjuer och dagbok valdes metoder. Urvaletsom av
folkhögskolor gjordes efter skoltyp intemat/extemat, huvudman och
geografisk placering.

Studien visar det finns sambandatt mellan formelltnära ochett
informellt lärande. Bland visas elevernas på relationenannat att syn
mellan formellt och informellt lärande såväl deras val aktivitetersom av
utanför lektionerna tycks påverkas vad sker under lektionstid.av som
Resultaten indikerar följaktligen formellt lärande påverkar detatt

4 17-1140



centrala 1997:120andraoch SOUavhandlingarSammanfattningar texter98 av

skall läggadärförföreslårFörfattarenlärandet. attinformella man
utvecklapå sålärandet för ävenformella sättdetpå atttyngdpunkten

undervisningssättskillnaderna i ärvisarResultateninformella. attdet
självlärande.utvecklingför olika autonomtgrunden ettav

Ik

BO demokratifostran.GÖTHBERG, ochFolkhögskolor1993
med kommentarer.undersökningFrågetecken. EnUtropstecken

Folkbildningsrådet.Stockholm:

studiesituationenpåverkan pådemokrati,Folkhögskola,Kategorisering:

Sammanfattning:
landetsviddemokratiundervisningenstuderaUndersökningen attavser

propositionenibetonasDemokratiundervisningenfolkhögskolor.
förstödstatligtförförutsättningarnabland1990/91:82, annat angersom

frågefor-användamöjligtlångtvalde såFörfattarenfolkhögskoloma. att
landetstillsändesFormulärenundersökningar.tidigarefrånmuleringar

folkhögskolor.samtliga
slåssummeringenImed orden:sammanfattarFörfattaren rapporten

träningdemokratiskför motskolformenfast svararatt ramsom
totalmiljönbetydelseifolkhögskolaMedietförtroende:ochförväntan

detförordningriksdagsbeslut och närisyftedetkonkretiserar angessom
vissaobserveraangelägetdockdemokratifostran. Det attärgäller

åtgärderochbildenden övervägaförsvagarnågot atttendenser som -
förstärkningföroch stödförändringardessautgångspunkt imed av

ocksåFörfattarenskolorna. attenskildavid de noterardemokratiarbetet
inomomfattandebetydligtmedinflytandetill ärmöjligheten mer

utbildningsforrnema.de övriganågoninomfolkhögskolan än av
litet.däremotfrågornaskolgemensamma ärdepåverkaförIntresset att

aktiviteteri skolgemensammadeltarstuderandeochlärareAntalet som
åren.de 5-10underkraftigtsänktsharschemat senasteutanför
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Studieförbund/ Studiecirkeln

ANDERSSON, EVA, LAGINDER, ANN-MARIE, LARSSON,

STAFFAN SUNDGREN, GUNNAR 1996 Cirkelsamhället.
Studiecirklarnas betydelse för individ och lokalsamhälle. Utbildnings-
departementet, SOU 1996:47.

Detta delrapportema från SUFO 96.är en av

Studiecirkeln, individen,Kategorisering: samhället

Sammanfattning:
Undersökningens huvudfrågor Vilken betydelse tilldelas studie-var:
verksamheten individer deltar Vilken roll har studieverksam-av som
heten i lokalt samhällsliv

Studiecirklamas betydelse studerades i lokalsamhällen: Gunnared,tre
Norberg och Nyköping. empiriskaDe källorna slag,mångavar av som
exempel intervjuer med cirkeldeltagare totalt stycken,nämns 63
intervjuer med med särskild god kännedom de tre orternapersoner om
och deras cirkelvärld, statistik Genom relatera studieverksam-etc. att
heten till den lokala situationen, demografi, utbildning,t.ex. ortens
näringsliv, politiska och kulturella liv, ville få fördjupadman en
förståelse både för cirkeldeltagaren och för cirkelsamhället. Medlet att
nå detta blev kvalitativ analys uppgift beskriva egenska-är atten vars

beskaffenheten i cirklamas betydelser.perna,
Studien visar studiecirkel kan betyda rad förolika sakeratt en en en

och och dessa betydelser intimt förknippade med denärsamma person
enskilda individens livssituation. Variationen också mellanär stor
individer. Vidare konstateras studiecirklarna fyller mängdatt en
funktioner i lokalsamhällena. Den flexibiliteten cirklamagörstora att
kan ha rad olika betydelser, denna flexibilitet innebär ocksåen en
anpassningsförmåga till omständigheter i den lokala milj Cirkelnön.nya
bidrar till deltagarens åsiktsbildning och individuella handlingsförmåga

det finns frågetecken kring studiecirkelns funktion instansmen som en
för kollektiv och samordnad handling i samhällsförändrande syfte.

ställerDessutom frågan dagens samhälle tillåter sådanaman om
möjligheter till aktivt deltagande i samhällslivet.ett

ät
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WALDEN, LOUISE studiecirk-textilaoch Anden.Handen De1994
Carlssons.Stockholm:hemligheter.larnas

studieAnden:Handen och Enprojektetbygger påbokDenna av
verksamhet.praktiskt-estetiskaVuxenskolansStudieförbundetochABF

finansierades StatensochstudieförbunddessainitieradesProjektet avav
Kulturråd.

kulturertextila cirklar,studieförbund,Studiecirklar,Kategorisering.

Sammanfattning:
spänningenisigstudiecirklama befinnertextiladevisar hurWaldén

imed bokenkultur, ärBoklighetens centrum,kulturer.olikamellan tre
tillförhållningssättofficiellastudieförbundensinomdominerande

medkultur,händighetensdetcirklamatextiladebildning. ärI snarare
ivälbefinnandetmedkultur,hemlighetens centrum,ochitinget centrum,

denförfattarenkulturhemlighetensMeddominerande.är avsersom
välbe-familjensförochhemmetskötatraditionenkvinnliga att svara

ihantverkettextilasåväl i detframträderkulturfinnande denna som-
samtal.syjuntetraditionens

Waldénenligtuppfyllskulturmålochdemokrati-Folkbildningens
ellermåluppfyllelsensframhållerhontextila cirklama,i de att varamen

kultur.ochdemokratibegreppentolkningenpåberoricke avvara
välbe-inofficielladetframförfattarenmål lyfterdessa tvåUtöver

cirklar.i dessadeltagareför mångaviktigtfinnandemål ärsom

åt

WALDEN, LOUISEYVONNE ochANDERSSON, Kunskapssyn
Utbildnings-hantverksutövande.ochhantverkscirklarsamhällsnytta i

122.1996:SOUdepartementet,
från SUFO 96.delrapportemaDetta är en av

hantverkkunskapssyn,studieförbund,Studiecirklar,Kategorisering:

Sammanfattning:
välbefinnandemålsig för detstudie intresseratdennahar iFörfattarna

textilcirklardedeltagandet ibakomdrivkraftstarkfanns vara ensom
välbe-och anden. DettaHandenWaldénsbeskrivs i rapportsom

hantver-delsstudiecirkeln,igenererades delsfinnande avsamvaronav
demfinns hoskunskapssynVilkenväcktssig. Frågorket i är: somsom
demhosfinnskunskapssynhantverk Vilkengemenskapi utövar som



SOU 1997:120 Sammanfattningar avhandlingar och andra centrala 101av texter

professionellt sig åt hantverkägnar Finns det samhällsnytta i atten
syssla med hantverk Finnsgemensamt det samhällsnytta i självaen

hantverkskunnandet
Rapporten uppdelad i tvåär avdelningar. VemI slöjdar i cirkeln och

varför det cirkelkulturenär står i dvs socialcentrum,som en
gemenskap där sig åt hantverk.ägnar Det empiriska materialetman

dels intervjuerutgörs med ledare och deltagare i sju mansdomineradeav
hantverkscirklar trä och metall, dels skriftliga uttalanden från femav
samhällsrepresentanter. denI andra delen benämnd Hantverkets väsen
och värde står hantverkskulturen i Denna beskrivs med hjälpcentrum.

människor med professionell anknytning till hantverk.av Det empiriska
materialet består intervjuer med olikaav representerarsex personer som
perspektiv på hantverkskulturen. I den avslutande diskussionen utgår

sedan från den sammanlagda erfarenheten hos författarnaman och den
ackumulerade kunskapen.

Författarna sina resultat ipresenterar övergripande diskussion.en
Några exempel på slutsatser: Man det finns fleraattmenar gemensamma

mellan denämnare professionella hantverksutövama och hantverkscirk-
lama de uppträder i Handen och Anden. Grunden densamma:som är
den människobaserade kunskapen och dess foremålsbaserade uttryck. De
fyra dimensionerna i hantverket den tekniska, den skapande, den-
estetiska och den meditativa går återfinna i de professionellasatt-
berättelser. Dimensionema existentiella mänskliga behov,motsvarar
vilket kan förklaring till det välbefinnande många känner ivara en
utövandet hantverk. De professionella kritiska ambitionsnivånärav mot
i cirkeln, såväl vad gäller kulturarvet kunnigheten, det finnssom men
ingen absolut ambitionsnivå för kunskapen i cirkeln. Ambitionsnivån

deltagarnaavgörs och ledaren. Gemensamt för de kvinnodomineradeav
textilcirklama och de mansdominerade trä/metallcirklama positivaär en
upplevelsen cirkelkulturen. Det finns också skillnader. Textilcirklamaav

mångdubbeltär fler trä/metallcirklama.än Denna kvantitativa skillnad
tolkas uttryck för skillnadenett mellan det textilas plats isom en
kvinnlig kultur och trä/metallslöjdens plats i manlig kultur. Upp-en
fattningen vad viktigast i cirkelnär skiljer sig mellan ledareom som
och övriga deltagare. Ledarna understryker folkbildaraspekter, deltagarna
lägger vikt vidstörst gemenskap. Vidare berörs bland det socialaannat
målet och samhällsnyttan och cirkelns mål i samhället.

*
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Studieför-KjellRubenson,UDIECIRKLAR:TRE OM STERRAPPORT
lärMan sigGougoulakis, Petrosvuxenutbildningen. merrollbundens i

folk-Öhlund, RockmusikThomastrájfas. somatttrorän genomman
1996:154.SOUUtbildningsdepartementet,bildning.

för SUFOinomutförtshardennaistudier rapportSamtliga ramen
96.

vuxenutbildningstudiecirklar,Studieförbund,Kategorisering:

Sammanfattning:
vuxenutbildningenroll istudieförbundensbehandlarRubensonKjell

slutsatsersina noterarULF-statistiken. Ispecialbearbetningarutifrån av
avseendemedskillnadernaperspektivövergripande äriförfattaren ettatt

berorDettamed 1975.jämfört1993mindrenågotutbildningtidigarepå
expansionentillanslutningiskettutjämning avdenpåfrämst som

gällerstudieförbunden attarbetsgivaren. Föranordnadekurser av
inommindreSkillnaderna änoförändrad. äri ärsituationen settstort

nåsbefolkningenAndelenvuxenutbildning. avsomformerandra avav
medminskatULF-dataenligtharcirkelverksamhetstudieförbundens

nåskorttidsutbildadeandelenrelativaden sominnebär att50%. Detta
färrebetydligttalabsolutaidetoförändrad, är somcirklar är menav
alltdet störreSamtidigtstudiecirklar. är ettåtnjutandeikommer av

arbetsgivaren.anordnadekurserberörskorttidsutbildade avantal avsom
medProblemetarbetslivet.tillstarkarealltknytsVuxenutbildningen

vidgamöjlighetdesto attposition störrehögretendensendetta attär
upplagd såofta attdennayrkesutbildning typDessutom är avvyema.

invandaförstärkertänkandesjälvständigttillstimuleraföriställetden att
hierarkier.ochmönster

deltagarperspektivsyfteharstudie ettattGougoulakis urPetros som
cirkelverk-sarnhällsinriktadestudieförbundensförståochbelysasöka

ochlärandeprocesserdeltagande,förmotivpåbl.a.fokusmedsamhet
beskrivandetvâkringsig ettstudien teman:empiriska röreffekter. Den

frågornagrundläggandetill derelateradebådavilkatolkande, äroch ett
undersökningensyftarhur-fråganochvad-varför. Genomochvad, hur

perspektiv. Genomaktörersolikautifrånverklighetentill presenteraatt
detkringförståelseökadnåefter attvarför-frågan strävar enman

valEmpirin visar attstudiecirkel. attfenomenet vuxnaspedagogiska
företashandling motmedvetenstudiecirkel äri somstudera en

livserfarenheter.ochsituationsocialatotalaindividensbakgrund av
hand-ocksådet bestämmerbehov,individensbarainteDetta anger

förfogandetill sittindividen harmöjligheterdeochlingsutrymmet som
lärstilen.denförväntasarbetssätt motsvaraCirkelns egnaför att agera.
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Deltagamas berättelser utmålar studiecirkeln pedagogisk formsom en
med i vissa avseenden unika drag jämfört med andra institutionella
former. Författaren liknar den samhällsinriktade studiecirkeln vid ett
offentligt där samtalet fokuserar frågortorg på det offentliga livetsom
betingar. Studiecirkeln offentlighetutgör inom vilkenyttre samtaleten
förs i skämingspunkt mellan det personliga och det offentliga.en

ÖhlundsThomas redovisningär kvalitativrapport undersök-en av en
ning studieförbundens verksamhetöppna för populärmusik. Studienav
syftar till fördjupa kunskapenatt vilka läroprocesser ingår iom som
rockspelandet beroende hur studieförbunden har organiserat musik-av
verksamheten och hur deltagarna, rockbanden, upplever musicerandet i

studiecirkel i studieförbundens regi.en
Författaren pekar på de musikaliska kunskaper också praktiskamen

färdigheter uppnås, såsom kunna spela instrumentatt och skötasom ett
studiecirkel för inte tala administrativaatt färdigheter. Språketen om

utvecklas, samarbeta iatt relationskompetens ochgrupp ger atten
hantera och konflikter i den sociala Det långnormer samvaron. ges en
provkarta på olika former psykologiska och sociala kompetenserav som
utvecklas studiecirkelarbetet. Materialet antyder musikverk-genom att
samheten fungerar olika på landsorten och i storstäderna blandsamt

och mindrestörre avdelningar respektive distrikt. Ungdomarna väljer
studieförbund efter de möjligheter de sitt spelande.utövaattges

#1

ROSEN, GULL-MARI 1984 Konst och konsthantverkscirklar under
1970-talet. De børa studieförbundensstörsta på denna verksamhetsyn
med anledning den kulturpolitiken. Acta Universitatis Umensis,av nya
Umeå Studies in the Humanities 65. Avhandling

Kategorisering: Studieförbund, estetiska cirklar, förutsättningar/hinder

Sammanfattning:
De centrala frågorna för detta arbete följande:är Hur har studieförbun-
den på sin estetiska verksamhetsett i allmänhet och på cirkelverksamhet
i konst- och konsthantverksämnen i synnerhet under 1970-talet Hur har
den statliga kulturpolitikens positiva inställning tillnya amatörverk-
samhet påverkat studieförbunden

Undersökningen utgår de fyra studieförbundensstörsta verksamhet
på området ABF, TBV, Medborgarskolan och Vuxenskolan. Som
grund för arbetet ligger studieförbundens stadgar och program,
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studierektorerstudieförbundensenkät tillcirkelledare,tillinformation
tidskrifter.studieförbundensnumerisk analyssamtetc., aven

denVuxenskolanochABFFörfattaren mottarattnoterar nya
negativuppvisarMedborgarskolankulturpolitiken positivt. snarare en

kulturpolitiken.denointresseratochhållning TBV nyaavvarasynes
innehållkulturpropositionensochkulturbetänkandetsInformationen om

studieförbundensknapphändig istudieförbundenförbetydelse äroch
studie-slutsatsenvidare fram tilllederTidskriftsanalysen atttidskrifter.

ointressefrån totaltkraftigt,varierarkulturfrågorförförbundens intresse
dockstudieförbund harfyraSamtligai frågan.aktivttill ett engagemang

ochKonstKOSKO-cirkelverksamhetenför densvalt intresseett egna
Konsthantverkscirklar.

*

PERHARTMAN, medlemmarsförening. NågraStudier1996 i
Linköpingsfolkrörelser.cirkelstudierochdemokrati itankar om

vetande.Skapandeuniversitet,
Folkbildningsrådet.stöd frånmedgjortsUndersökningen har

demokratifolkrörelser,Studiecirkel,Kategorisering:

Sammanfattning:
inom fyrastudierföreningsliv ocherfarenheterbehandlarRapporten av
Björkviksorganisationerfolkrörelseorganisationer. Dessa är:svenska

Östria Vingåker Kommu-Lambohov, PROhembygdsförening, IK samt
Östergötland. ibeståttstudien harsyfte medövergripande attnal Ett

anknutnaföreningarnaoch de tillarbetebeskriva föreningarnas
medlemmarna.och värderasuppfattasdessahurstudiecirklama samt av

frågeställningarna:utifrånbelysesProblemområdet
mål ochlokalaföreningamas/organisationemaskaraktäriserarVad

organisation
påavseendestudier medverksamhet ochgenomförHur man

dettaoch värderasoch hur uppfattasmedinflytandemedlemmarnas av
medlemmarna

upplevelserocherfarenhetermedlemmarnaskännetecknarVad av
livsperspektivderasstudieverksamhetförenings- och sett ur

gestaltasökinstrument förharInflytande attanvänts ettsom
skriftligdelsEmpiriska datademokrati.föreningarnas interna utgörs av

verksam-beskrivningochbakgrundsteckningarfördokumentation av
deltagit iförfattareninsamlatsdels har dataheterna, attgenom

observation.deltagandeföreningsaktivitetema
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Studien visar medlemmarnas benägenhet utnyttja sitt inflytandeatt att
inom föreningarna lågt. Medlemmarna hade dessutom begränsatettvar
inflytande studiernas och ledarval hade möjligheteröver ämnes- attmen
påverka studiernas genomförande.

*

NILSSON, URBAN 1986 ochPensionärer studieverksamhet. Lunds
universitet, Pedagogiska institutionen. Avhandling

Rekrytering,Kategorisering: bakgrundsfaktorer

Sammanfattning:
avhandling handlar pensionärersDenna deltagande i vuxenut-om

bildning. Pensionärer har lägre utbildningsnivå änen yngre grupper,
förklarasvilket den expansion utbildningssystemet sedangenomgåttav

denna fick sin ungdomsutbildning. Dessutom deltar pensionärergrupp
i utbildning i lägre grad andra. de deltarNär sker dettaän nästan
uteslutande inom studieförbunden, där pensionärsverksamhet är en
betydande del verksamheten i flera förbund.av

Nilssons undersökning innehåller två enkäter till administratörer i
studieförbund respektive pensionärer deltar i studieverksamhet.som

Administratörer och pensionärer allmänt kunskaps-är överens attom
sökande och sociala kontakter de viktigaste studiemotiven i dennaär

Administratörema knappast några speciella pedagogiskagrupp. ser
problem relaterade till pensionärer, möjligen då det gällernärgruppen
problem relaterade till nedsatt och hörsel. det gäller gruppindel-Närsyn
ning enbart pensionärer eller blandade med andra åldrar menar- -
administratörema detta val den individuella deltagaren skaäratt ett som
få Pensionärema själva föredrar med enbart derasgöra. grupper
åldersgrupp, och detta gäller speciellt bland äldre pensionärer över 75
år.

ii

GUSTAVSSON, KJELL 1994 Vad idrottandets mening Enär
kunskapssociologisk granskning idrottens utveckling och läromedelav

organisationsdidaktisk kompetensanalys. UniversitatisActasamt en
Upsaliensis, Uppsala Studies in Education Avhandling55.

InstitutionKategorisering: och organisation, textanalys
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Sammanfattning:
Gustavsson analyserar i sin avhandling läromedel och andra styrdoku-

från idrottsrörelsen. Som del ingår där Svenska Idrottsrörelsensment en
Studieförbund SISU. Gustavsson visar på förekomsten värde-av
rationalitet, instrumentell rationalitet och kommunikativ rationalitet. Den
tidiga idrotten hade främst värderationell grund. harSenare denen
instrumentella rationaliteten med inriktning på prestation och mätbara
resultat dominerat. Den kommunikativa rationaliteten har här kommit

alternativ med samtal, diskussion och idéutbyte väsentligaettsom som
inslag i ledarskapet. SISU befinner sig här i spänningsfilt mellanett
folkbildningens ideal med kommunikativ rationalitet och idrottens
dominerande instrumentella rationalitet.

Folkbildningens historia

GINNER, THOMAS 1988 bildadeDen arbetaren. Debatten om
teknik, samhälle och bildning Arbetarnas bildningsförbundinom

Universitetet1945-1970. i Linköping, Tema Teknik och social
förändring, Linköping Studies Arts and Science AvhandlingNo 17.

Kategorisering: studieförbund,ABF, bildningsideal

Sammanfattning:
Avhandlingen undersökning hur efterkrigstidensär samhälls-en av
förändringar speglas i debatten arbetarrörelsens bildningsarbeteom
under åren till1945 1970. Författaren bildningsideal:presenterar tre
medborgarbildningsidealet,nyhumanismens personlighetsbildningsideal
och det polytekniska bildningsidealet. bildningsidealDessa används i
analysen sorteringsinstrument. Analysen sker också med hjälpsom av
perspektiv på Förändring eller anpassningtvären: Bildning och
demokrati.

Undersökningen pekar förskjutning bildningsidealetmot moten av
ideal där anpassning och information blev nyckelbegrepp. finnsett Det
viktigt inslag i materialet. denDet debattörer i denett är grupp som ena

eller andra frågan gått den etablerade uppfattningen. harDessaemot
ofta blivit viktiga samhälls- och folkrörelsedebatten årnär några senare
hunnit i kapp dem.

Ett de noterbara resultaten den absolutaär näraav mer nog av-
saknaden det polytekniska bildningsidealet inom två andraABF. Deav
bildningsidealen har funnits med från och till under den aktuella
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och socialdualistiskt förhållande mellan teknologiperioden. Ett
förändring kan spåras.

Ik

BJÖRNOLSSON, Bildningssträvandenbildade borgaren;1994 Den
Institutio-norrländsk småstad. Umeå universitet,och folkbildning i en

Regiae Societatis Skytteanae, Nr 42. Av-idéhistoria.för Actanen
handling

Folkbildning, medelklassKategorisering:

Sammanfattning:
i Sverigeregler för det intellektuella livetetableradesår 1800Runt nya

friakultur styrd kyrka och Nyacentraliseradersättande stat.aven
frontlinjen förbörjade utvecklas.intellektuell Iformer för samvaro

fåfrån tid börjademedelklassen, vilken dennaförändring gickdenna en
yrke ochidentifiera vali samhället. gårallt roll Denstörre att genom av

innehavet någonsocial baserades påformer fördess avsamvaro som
utbildningutbildning. denna klass sågsform Inom sätt attettsomav

hållaoch möjligen också i meningengruppidentiteten,stärka att samman
allt enligt författaren.splittrad nation,allt meren

medelklassen ochexemplifierar förhållandet mellanAvhandlingen
tillbeskriva tidiga samhällen knutnaimpulserdessa attnya genom

karaktärsdanande verksamhetutbildningoch finnerUmeå att varsom en
samhällen alla inne-verksamhet, och dessadel i derascentral atten

vilken saknadeför medelklassen,fattade viktiga mötesplatser annars
bidrog dessa sammanslutningarTillsammanssådana naturliga centra.

tillidévärld, vilket bidrogstadsinvånarnastill berikandet attav
Folkbildnings-folkbildning sig gällande.underlätta för idéer göraattom

fick sittsin grund i folkrörelsema ochförfattarensträvanden har enligt
börjaderådande kulturradikalismenideologiska stöd från den görasom

sig gällande i Sverige.
Minerva,analyserar föreläsningsföreningenAvhandlingen grun-

blivitideal Minerva företrädde harMånga dedad i Umeå 1903. somav
Föreningeni dagens svenska samhälle.signifikanta komponenter

bildnings-tjänstemän och riktade sinabildades hantverkare och lägreav
arbetarklassen. Arbetet bedrevs i två former,strävanden ettmot genom

före-allmänna föreläsningar. Tankenbibliotek och attvargenom
med hjälpåhörarna studera vidareläsningarna skulle inspirera att av
folkbildnings-sin framsynthet speladei biblioteket. Genomböckerna
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rörelsen viktig roll i nedbrytandet de traditionella hierarkiema ien av
Sverige. Samtidigt innehöll den vissa konservativa, patriarkaliska
element, menade motverka allmänna antisocialaatt tendenser. dennaI
paradox, den progressiva-konservativa alliansen, fann rörelsen sin styrka

kunna få stöd i breda lageratt opinionen, i samhälletgenom av som
helhet. Minervas föreläsare rekryterades såväl lokalt nationellt.som
Föreläsningarna inriktade populärvetenskap,mest särskiltmotvar mot
relativt forskningsområden sociologi, pedagogik, statistik,nya som
hygien och psykologi. Minerva också tidens brännande frågortog upp
och medverkade till introduceradesämnen i denatt lokala idédebat-nya
ten.

ill

GUSTAVSSON, BERNT 1991 Bildningens Tre bildningsidealväg.
svensk arbetarrörelsei 1880-1930. Göteborgs universitet, Idéhistoriska

institutionen. Stockholm: Wahlström Widstrand. Avhandling

Kategorisering: Folkbildning, bildningsideal, idéhistoria

Sammanfattning:
Avhandlingens syfte undersöka bildningsidealetär hos ledandeatt
gestalter i den svenska arbetarbildningens tradition under åren
1880-1930. Författaren har försökt urskilja de olika bildningsideal som
skapats i folkbildningens uppbyggnadsskede och de samband dessa har
med begreppet bildning.

I arbetet beskrivs de bildningsideal viktiga inslag i densom var
tidiga svenska arbetarrörelsens ideologi. ledandeTre gestalter får

de ledande bildningsidealen:representera Rickardtre Sandler -
medborgarbildningen, Oscar Olsson studiecirkelns fader själv--
bildningen och slutligen Arthur Engberg nyhumanistiskt personlig-ett-
hetsideal. Det ideologiska beskrivs också.ursprunget

Materialet består uteslutande vilka författaren sökt dettexterav ur
idéhistoriska sammanhanget. hermeneutiskEn metod har begagnats.

Gustavsson visar på de motsättningar finns i begreppet bildning,som
dessa motsättningaratt förär de bildningsidealen ochtregemensamma

på vilket de sigsätt uttryck i de skilda traditionerna.tar En tes som
detär sammanhållningenpresenteras är bildningsbegreppetsatt tvåav

huvudsidor, den fria och målet bildningen dess styrkaprocessen som ger
under tiden före första världskriget varefter både medborgarbildningen
och personlighetsbildningen förändras från 1920-talet och fram Dengent.
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fria får den fortsattai utvecklingen underordnad ställning,processen en
och målet överordnat.ärnyttan

ik

ARVIDSON, LARS Folkbildning1985 rörelse. Pedagogiski isyn
folkbildning svensk arbetarrörelse och jrikyrkorörelse under 1900-inom
talet jämförelse. Högskolan för lärarutbildning i Stockholm,en-
Institutionen för pedagogik, Studies Education and Psychology 16.
Avhandling

Folkbildning, studiecirkel, rörelser, pedagogiksynKategorisering:

Sammanfattning:
undersökningen beskriva pedago-Syftet med och analysera denär att

rörelseförankrad folkbildning i 1900-taletgiska i Sverige undersynen
jämförelser mellan olika slag Undersökningenrörelser.görasamt att av

verksamhet studiecirkelkaraktär.avgränsad till gälla grund-Detär att av
läggande problem belyses vilka kunskap ochPå grunder utväljsär:som

utvecklas metoder för organiserad undervisning självstudierhur och
inom rörelserna

empiriska materialet består böcker, tidningsartiklar, offentligaDet av
utredningar och vetenskapliga studier avseende studiecirklar.

indikerar folkbildningenResultaten startade integrerad delatt som en
rörelsemas aktivitet. erhöll denna oberoendeSenare statusav en mer

vilket övergripande, generella verksamheten.med följde mål för Enmer
fritidsaktiviteterallt del cirkelverksamheten har inriktatsstörre motav

arbetsmetodema förändras utvecklingen frånoch rekreation. Vad avser
variation anpassad till rörelsens bibliotek allt störrestor eget moten en

konformitet. ökade statsbidragen medförde antalockså ökatDe ett
regleringar vilka i sig förverksamheten, har haft betydelse hurstorav
utvecklingen majoritet underkom studiecirkeldeltagamaEnatt ut.se av
1970-talet upplevde deras inflytande arbetsmetodemaöveratt var
begränsade. inledningsskedet bestod deltagarna företrädesvis deI av

åldersgruppema. Under tid har detta till deändrats attyngre senare
flesta deltagarna medelålders och allt fler rekryteras utanför rörelser-är

Olika har begagnats för lösa problemet med ledarskapetansatser attna.
i studiecirklar. Utbildning cirkelledare har viktig fråga.settsav som en

IF
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AMBJÖRNSSON, RONNY skötsamme Idéer1988 arbetaren.Den
sågverkssamhälle Stockholm:och ideal norrländskt 1880-1930.i ett

Carlsson.

Folkbildning, idéer, mentalitetKategorisering:

Sammanfattning:
Norrlandsbakgrund utsnitthar självbiografiskBoken ettger ursom en
utvecklinginledningsvis Holmsundsbildningshistoria. Boken beskriver

tillindustrisamhälle. Författaren går sedanfrån fábodvallar till över att
arbetaren och skötsamhetens kulturden Skötsammebeskriva genom

strategi för livsstil. skötsammenykterhetsrörelsen och dess Denen ny
författaren motsägelsefullt Skötsam-arbetaren dock enligt begrepp.är ett

och såg-och klassmedvetandet beskrivs utifrån stuveriarbetamasheten
läsande arbe-Bokens tredje del behandlar denverksarbetamas horisont.

nykter-arbetaren. studiecirkeln inomoch den skrivande Här nämnstaren
i loge-Skärgårdsblomman, den bildande logenhetslogen samtsamvaron

Även rubrikenlivets inflytande beskrivs underbiblioteket. det politiska
fjärde del intervjuerSocialdemokrati och bildning. arbetetsI presenteras

funde-dykt i logeprotokollenfyra oftamed samt enupppersoner som
historiskfilosofer. Boken avslutas medring kring dessa fyra ensom

sker underskötsamheten och läsandet.skiss folkrörelsema, Dettaöver
syftande folkrörelsemasordnade och det vilda, pårubriken: Det

medborgar-rubriken: Civilisation, bildning ochuttryckssätt, undersamt
skötsamhet arbetarrörelsenFörfattaren konstaterar dentanke. att som

nykterhetsrörelsenden skötsamhetstod för hade grund änannan somen
ursprungligen leda tillNykterhetsrörelsens skötsamhet tänktesuppstod

skötsamhet medel nåindividuell vinning. Arbetarrörelsens att ettettvar
ocksåtalade den fackliga människan.kollektivt mål. DetMan ärom

hegemoniskafackföreningsrörelsen hadeuppenbart enligt författaren att
inte endast arbetsplat-krav ställdes på arbetarna gälldeanspråk. De som

utanför arbe-skulle uppträda korrektfackliga människanDen ävensen.
lönearbetet medförde. kulturden växande fritidpå En växtetet, som

folkrörelsemafackföreningama. den snabbskissfram kring de tidiga I av
finns likheter det lokalaidéer författaren mellanoch dess gersom

nationella. Mycket det förefallerHolmsund och det spontantav som
ide-verksamma, inte sällan akademiskt utbildadedirigerat centraltär av

påvisar.dock inte helt ensidig, vilket materialet Deologer. Påverkan är
klaravilja vad de andra hinnerledande än av.personerna synes mer

för-med andravilja manifesteras i patriarkalism,Denna änen ny om
tecken den gamla.än

ik
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SKOGLUND, CRISTER under röda fanor.1991 Vita mössor
Vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal Sverigei

Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies1880-1940. Acta
AvhandlingHistory of ideasthe

Bildningsideal, studentrörelserKategorisering:

Sammanfattning:
vuxit fram,försöka bild hur bildningstankenArbetet att en avavser ge

mellan-uppfattades sekelskiftets studenter och hur i sinhur den turav
förhöll sig till tidigare bildningsideal.krigstidens studenter En annan

Varför skulle justfrågeställning hur studenterna uppfattade sig själva.är
korntill samhället motiverade studenterstudenter tycka Hur somom

sig tillborgerliga hem for sig själva och för andra de söktfrån att
arbetarrörelsen

kunna spelaroll tänkte de sig de akademiker skulleVilken att som
in-och hade de några specifika idéer deinom arbetarrörelsen om

tellektuellas roll och i samhället i stortansvar
år har sitt upplägg krävt deArbetet 60spänner över attgenomsom

Materialet bestårbegagnats varierar något tidsperioden.källor översom
Äventidskrifter, broschyrer, diskussionsprotokoll, mötesreferat etc.av

materialet ibiografier, och självbiografiska skisser ingår närmemoarer
övrigt är magert.

diskussion första beskriverFörfattaren i block. Detpresenterar treen
och utbildningsideal, bland de tvåstudentidentiteter nämnsannat

och folkbildningsidealet. andrauniversitetsidealen: Traderingsidealet Det
Denkulturradikalismens epok. det tredje, benämntblocket analyserar I

mellankrigsströmningama, högerhotet,fjärde behandlas Clarté,vågen,
partiet, tankarstudieorganisationemas ställning gentemot sam-om

hällsingenjörema ifrågasättandet bildningstanken.samt av

JR

SVEN-ÅKESELANDER, svenska1986 Livslångt lärande deni
kyrkoförsamlingen. Fleninge Lunds universitet. Uppsala:1820-1890.

Även Årsböcker i svenskErene/Jala bokmusik. utgiven som:
undervisningshistoria, Avhandling158.

lärande, kyrkohistoriaFolkbildning, livslångtKategorisering:
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Sammanfattning:
förI arbetet har organiseringen det livslångacentrum lärandet inomav

Svenska kyrkan under åren 1820-1890 stått. Författaren försökgör ett
undervisningsprocessen utifrån helhetsperspektiv.att Genomett attse

församling har valts Fleninge beskrivs undervisningsprogrammetsen
utveckling djupet.på Samspelet mellan de olika undervisningsinsatsema
och roll för upprätthålla det kyrkligaprästens undervisningspro-att

beskrivs härigenom ingående. Analysen har vidare riktatsgrammet mot
informella undervisningstillfällen tidningsspridning, sockenbiblioteksom
etc.

Frågeställningen Vad skedde med det kyrkligaär: helhetsprogrammet
undervisning och fostran Huvudintresset riktat 1800-talet,är motom

då författaren förväntar sig nedbrytningsprocessen på allvar.att startar
Bearbetningen materialet har grundats på kombinationav en av

kvantitativt och kvalitativt material. Analysmodellen med utgångspunkt
i begreppen funktion, ämbete och församlingssyn, har fungerat som
tolkningsinstrument.

Undersökningen visar det livslånga lärandet brötsatt programmet om
ned på allvar under l800-talets del. Huvudorsakema till detta ärsenare
den liberaliserade lagstiftningen skolans roll i första handsamt nya som
ersättning för den kristna fostran i hemmet. kan,Man författarensom
uttrycker det konstatera de farhågor hyste vissapå hållatt: som man
under 1800-talet, befogade.var

äk

NILS-ÅKESJÖSTEN, Sockenbiblioteket1993 folkbildnings-ett-
1870-taletsinstrument Sverige.i studieEn folkskoleinspektionensav

bildningssyn relation till sockenbibliotekeni och den tillgängliga
litteraturen. Linköpings universitet, Linköping Studies Education and
Psychology No 37. Avhandling

Kategorisering: Folkbildning, kunskapselement

Sammanfattning:
Studien jämföra det folkbildningsideal folkskoleinspektio-attavser som

sina boklistor för sockenbiblioteken med denrepresenterarnen genom
folkbildning de fakto dessa bibliotek under l870-talet.som gavs genom

andra syfteEtt studera maktrelationen i överförande kunskaps-attvar av
från överheten till den folkbildande praktiken försökasamt attsyn

kartlägga de taktiker sig tillkänna i denna maktrelation. Tillsom ger
underlag för studien ligger analys den litteratur folkskolein-en av som
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för sockenbiblioteken den litteraturspektionen rekommenderade samt av
sockenbibliotek.typisktingick i ettsom

bibliotekinnehållet i rekommendation ochUndersökningen visar att
bildningsinnehåll relativt välvad överens, ävenstämmer omavser

speglarboktitlar litet. Bibliotekslitteraturenantalet ärgemensamma
liberalismen ochtidens strömningar,dendessutom något nya somav

folk-tillvetenskapen. Samhällets förhållningssättsekulariseradeden
desspåfallande konservativtbibliotekenbildningen är mengenom

det helafolkbildande innehåll har påbibliotekensinflytande tagetöver
förHegemonins taktikerden aktuella perioden.undervarit begränsat att

neutraliseringbildningsinnehållet beskrivs imotverka det termer avnya
kapitulationuppmärksammas hegemoninsmodifiering.och Dessutom

synliggörsocksåbildningsinnehållet, vilketanpassning till detoch nya
materialet.i

är

KERSTINRYDBECK, svenskaNykter läsning.1995 Den
Uppsala universitet,litteraturengodtemplarrörelsen och 1886-1925.

Litteraturveten-institutionen. Skrifter utgivnaLitteraturvetenskapli avga
Avhandlinginstitutionenskapliga Nr 32.

godtemplarrörelsenFolkbildning,Kategorisering:

Sammanfattning:
svenskadenaktiviteterna inomde litteräraAvhandlingen studerar

vidtransformationenfor den socialainomnykterhetsrörelsen, sett ramen
utgångspunktenteoretiskasekelskiftet.årtiondena Den är attrunt

liberala,till denfolklignykterhetsrörelsen måste motpartses som en
understarksfären vilken hade vuxit sigoffentligahögborgerliga

institution.litterärskapades alternativrörelsenl800-talet. Inom en
karaktäriserasden del kanAvhandlingen analyserar somsom

attitydervisa vilka litteräraetablissemang. MåletlitteräraIOGT:s är att
de funktionergodtemplarrörelsen, exemplifieradominerade inom attsom

ochinom rörelsen tjänarproducerades och lästesden litteratur attsom
institutionalternativa litterärahur karaktären hos dennavisa

samhället.integrerades i det övriga Enupplöstes rörelsennär
med hela arbetet.könsperspektiv finns också genom

centralbehandlardelar. den första, vilkenStudien består Itreav
ochpubliceringsverksamhetstuderasdistribution,produktion och

ochViktiga författareinom IOGT-rörelsen.publikationer genren
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andra delenDen ägnad litterär verksamhet detpåpresenteras. är
lokala planet. vuxenloge,En SGU-organisation för ungdomar överen

år, för mellan15 barn och6 15 år, studiecirkel, ochstuga etten en
oberoende lånebibliotek har undersökts. Deltagarna också ipresenteras

bakgrundsvariabler ålder, klass och kön. tredje delenDentermer av som
består analys och motiv i de används vid deteman texterav en av som
lokala Analysen vidgas till diskussionen ideologi ochmötena. en om
sociala attityder i den litteratur nådde medlemmarna.som

Ik

TÖRNQVIST, INGVAR 1996 Olsson Folkbildaren.Oscar I
synnerhet hans tankar roll folkbildningsarbetet.universitetets iom
Linköpings universitet, Linköping Studies Education and Psychology

AvhandlingNo 46.

Folkbildning,Kategorisering: Oscar Olsson, universitetens roll

Sammanfattning:
Avhandlingen följer OlssonsOscar ofta benämnd studiecirkelns
fader idéprocess från den första studiecirkeln fram till1902starten av
riksdagsbeslutet statsbidrag till1947 cirkelledare. Avhandlingensom
fokus ligger 1920-taletpå och Olssons intresse fåOscar för medatt
universiteten i folkbildningsarbetet. Oscar Olssons liv folkbildaresom
delas in i två perioder, före och efter 1920. Den första perioden beskrivs

framgångsrik. studieformen,Den studiecirkeln hade in-som nya
troducerats fåttoch spridning inte bara inom IOGT också inomutan
övriga nykterhetsorganisationer och inom arbetarrörelsen. Genom 1912
års reform legitimerades dessutom denna studieform staten.av

andra perioden efterDen 1920 betydligt komplicerad.är mer
aktörer och heterogenKretsen och idéerna inteberörär störreav mer nu

bara Oscar Olssons cirkelrörelse hela folkbildningsvärlden.utan
Törnqvist beskriver vidare hur idéerna konfronteras med verkligheten

och hur OlssonsOscar roll sekreterare i Folkbildningskommitténsom
påverkar dess arbete. Oscar Olssons opinionsbildande skedde främst
inom studiecirkelrörelsen. gäller också fråganDetta universitetensom
roll i folkbildningsarbetet. Gentemot föreläsningsrörelsen och universite-

hade han däremot ingen särskild opinionsverksamhet. skulleDeten som
idéemas bärkraft följaktligen föreläsningsrörelsen ochövertygas om var

universiteten. perspektiv upplevsHans dock hot före-ett motsom
läsningsrörelsen och förhållandet mellan denna och OlssonOscar
beskrivs Törnqvist OlssonOscar beskrivsspänt.av som som mer
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läggertill universiteten.förhållande Hanintresserad ha gottatt ett nerav
folk-med isvenska universiteten gåfå deenergimycket på attatt

årsinom 1920från de sakkunnigaförslagbildningsarbetet. Detta
universiteten 1924remiss tillFolkbildningsutredning går påut av-som

efter1940-talet,förstTörnqvistutlåtande.negativt attnoterarettger
politiskadenfolkbildningsfrågoma påvärldskriget, komandra upp

1920-talet ifrån slutetUniversitetscirklardagordningen. avgavs
hanorganisationdemokratiskadenomfattning ochbegränsad utan som

förverkli-riksdagsbeslut innebarårsföreslagit. 1947utredningenoch ett
universitetscirklar, medgällandetankegångarOlssonsgande Oscarav

grund-Olssonsskulle ledas. Två Oscarcirklamaför hurundantag av
komstyrformermed verksamhetenshar göra,läggande idéer attsom

inte hellerdenna reform, ochförverkligandetillinte senare.genom
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Kommunal vuxenutbildning9

Studiesituation och undervisning i kommunal

vuxenutbildning

HÅKANHULT, 1980 Vuxenstuderandes studiesituation. En
undersökning utförd kommunal Universitetetvuxenutbildning. iinom
Linköping, Pedagogiska institutionen, Linköping Studies Education

AvhandlingNo 12.
SÖ-ñnansieradestudie delstudie i det STUVA-Denna var en

inom vuxenutbildningen.projektet, Studieval

Bakgrundsfaktorer förvänt-studiemotiv, ängslan,Kategorisering:
undervisningsprocessen,ningar, erfarenheter studieavbrottav

Sammanfattning:
enkätstudie med nybörjare i kommunalHults resultat bygger på en

besvaradevuxenutbildning nivå motsvarande årskurs sju.på Dessaen
efter den första studier. avbrutitenkät före och terminens De somen en

Fokusbesvarade också andra enkät, där Svarsfrekvensen låg.en men var
motiv, ängslan, förväntningar och avbrott.ligger på

Resultatenexpressiva instrumentella studiemotiv.Hult skiljer på och
terminen,studiemotiv tillfredsställs under den förstavisar expressivaatt

blivit tillfredsställda.instrumentella motiven inte harmedan de ännu
äldre ochmycket vanligare hos kvinnor,Expressiva studiemotiv är

deltidsstuderande.
efterde trivdes med studiernaNio tio studerande att enuppgavav

avseendenerfarenheter skiljer sig itermin. Förväntningar och åt några
kontakter medgrupparbete ochhade förväntat sig mer merman-

Ãngslan minskade,blev. inför studiernastudiekamrater det närän utom
och andelenstudierna skulle visa sig användbaradet gäller attom

traditionell undervisning skulle för hög.vara
ängslan och för-studien studiemotiv,det gäller avbrott visarNär att

förklaringsvärde.väntningar har lågtett

Ik
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HÖGHIELM, ROBERT 1985 Undervisning Ideal ochKomvux.i
verklighet grundskolekurser. Malmö: Liber/CWK Gleerup. Av-i
handling

Avhandlingen, framlagd vid Institutionen för pedagogik, Högskolan för
SÖ-projektetlärarutbildning i Stockholm, delrapport i Utvärderingär en

vuxenutbildningsreforrner under 1970-talet UV-projektet.av

Undervisningsprocessen, lärarrollen, institution/organi-Kategorisering:
historisk beskrivningsation

Sammanfattning:
Höghielm inledningsvis de vuxenpedagogiska, andragogiska,presenterar
idealen, och historisk översikt Vuxenutbildningensäven överger en

frånframväxt i Sverige. Höghielms resultat bygger dels enkätdatapå
strukturerade inspeladelärare och deltagare, dels på observationer och

lektioner, allt från grundskolekurser i kommunal vuxenutbildning.
Datainsamlingen skedde i slutet 1970-talet 1980-talet.och börjanav av
Resultaten visar det fanns bristande överensstämmelse mellan deatt en
vuxenpedagogiska idealen och undervisningsverkligheten i grundskole-

vuxenutbildning. enkätdata visarkurserna i kommunal Kompletterande
bristande överensstämmelsen fanns gymnasienivå.den påävenatt

Idealen, med i folkbildningstraditionen, innebär blandrötter annat att
deltagarnas erfarenheter tillvara i undervisning, de harochtas att
möjlighet påverka studiernas uppläggning. fungeradeverklighetenIatt
läraren i utsträckning levande lärobok, faktaförmed-stor som en som
lare. hände enskilda studerande fakta.också gick ochDet att gav

kan jämföras med grundskolan, i utsträckningDetta störresom
kännetecknades lärarstyrd pseudodialog, där läraren frågar ochav en
eleverna Höghielm relaterar skillnaderna ideal ochmellansvarar.
verklighet, och mellan vuxenutbildning och ungdomsutbildning, till
ramfaktorer och till respektive ungdomars olika förhållningssätt.vuxnas
Tiden viktig ramfaktor. begränsade undervisningstiden iDenär en
kommunal vuxenutbildning, med i tid fler deltagare haderötter nären

studieförutsätmingar,goda påverkar vad möjligtär göra.attsom
har förväntningarDessutom på effektivitet och få de rättaattvuxna

kunskaperna, och då blir följden lätt läraren förmedlar dennaatt
kunskap.

ii
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STAFFANLARSSON, Initial1990 Formal AdultEncounters in
Education. decision-making the classroom.On University ofin
Göteborg, from of EducationDepartment and EducationalReport
Research, 1990:04.

har gjorts inom L-VUX-projektet Läroplanen iDenna rapport
SÖ-fmansieratvuxenundervisningen, projekt följde Lvuxett som upp

komvux-läroplan kom fram till82 den 1982 och gälldenya som som
Lpf infördes och det återigen blev läroplan med94 gemensam gym-
nasiet.

Undervisningsprocessen, beslutsfattande i klassrummetKategorisering:

Sammanfattning:
etnograñska studie handlar makt, förhandling och besluts-Denna om

vuxenundervisningen. inledningenfattande i hämtade frånData är av
medkursen i några på komvuxämnen etappen ny grupp

finns inga enhetliga regler för beslutsfattande i klassrummet,Det utan
gäller djungelns lag. finns regler förDäremot det oskrivnasnarare

vilka områden legitima för inflytande för studerande respektiveärsom
ofta ilärare. studerande vissa initiativ för påverka,De tar attegna

de försökeropposition till läraren. påverka främst sådant harDet är som
betydelse för livet utanför klassrummet, medan innehållet isjälva
undervisningen lämnas till läraren. studerande saknar oftaDe en egen
policy detta område de inte vad de vill. kanske utvecklarpå Devet en-

de flesta besluten harpolicy, i början eller före, kursennär tasmen av,
kommunalingen betydelse. inte helt idet De ärstörre som nya

vuxenutbildning visar sig ha policy i vissa frågor.en
vuxenundervisningen verkar detMaktspelet i kännetecknas attav

falldeltagarna har konkreta mål de vill uppnå. i såuppstår Detta ärnär
skillnad ungdomsutbildning, där maktspelet kan sättett attmoten vara

testa läraren och lära sig går.gränsernavar
Vuxenutbildningensbakgrund till studien den kommunalaEn är

demokrati i vuxenutbildningdemokratimål. måsteLarsson attmenar ses
mål i sig. Demokratiska inslag kan inte träning. Detettsom ses som

blir paradoxalt ska andra i demokrati detnågra tränaom vuxna vuxna -
förutsätter lärarna demokratiska de studerande fastän de ärär änatt mer
jämlika rättigheter och ofta också gäller erfaren-det gäller detnär när
heter.

ik
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LÖTHMAN, ANNA 1992 Om matematikundervisning innehåll,-
innebörd och tillämpning. explorativEn studie matematikundervis-av

kommunal vuxenutbildning ochinom på grundskolans hägstadiumning
belyst elev- och lärarperspektiv. UniversitatisActa Upsaliensis,ur
Uppsala Studies in Education Stockholm:40. Almqvist Wiksell
International. Avhandling

Undervisnings- ochKategorisering: inlämingsprocessen

Sammanfattning:
Löthman har med fenomenografisk studerat matematik-ansatsen
undervisningen i grundskolans högstadium årskurs särskild kurs och
motsvarande kurs i kommunal vuxenutbildning Studien1.etapp
gjordes 1989/90 och omfattande videoinspelningen, intervjuer med
stimulated recall-teknik enkäter. Två med totalt 20samt grupper
studerande och två lärare deltog.

Utfallsrummet gäller uppfattningardet matematikunder-när av
visningen kan sammanfattas under fyra huvudrubriker: matematiska
traditioner, matematiska strategier, matematiska samtresonemang
matematiska tillämpningar. användningen matematiska strategierI av

sig vuxenstuderande vill vardagserfaren-visar det de använda sinaatt
heter for beräkningar, dessa strategier kan i tillstågöraatt motsatsmen
undervisningens teoretiska och allmängiltiga strategier. harLärarnamer

till de studerandesockså svårt knyta vardagliga begrepp ochatt an
uppfattningar de ska förklara de matematiska modellerna.när

Studien fokuserar skillnad i inriktning förhålla sigpå mellan atten
procedur- respektive förståelseinriktad. lärarenPå högstadiet är mer
forståelseinriktad medan eleverna procedurinriktade. kommunalIär
vuxenutbildning det läraren inriktad matematiskadeär tvärtom är-

studerande förstå.procedurema medan de vill

Studerande i kommunal vuxenutbildning och
studiernas effekter

CLAESALEXANDERSSON, Stabilitet och förändring.1985 En
vardagsvetande.empirisk studie förhållandet mellan skolkunskap ochav

Universitatis Gothoburgensis, Göteborg Studies in EducationalActa
AvhandlingSciences 53.

Studien ingår i DELTA-VUX-projektet.
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utbildningseffekterInlärningsprocessen,Kategorisering:

Sammanfattning:
studie, bygger intervjuer med 59fenomenografisk påDetta är somen

intervjuades föregymnasienivå.komvux-kurser Dessadeltagare i
olikauppfattningarlång kurs. Deltagamasefter två termineroch aven

variationmeningenstabilitet ikännetecknadesfenomen att avsammaav
förskjutningartillfällena. Samtidigt skeddefanns vid bådauppfattningar

leder tillvilket tyder studieruppfattningama, påindividemasi att
vardagsuppfattningama.förändring av

förändringar:iurskiljer strukturella drag dessaAlexandersson tre
Distaliseringenalgoritmisering.dekontextualiseringdistalisering, samt

detförskjuts frånorsaken till olika fenomenuppfattningeninnebär att av
fenomenet.avlägsna frånförhållandennäraliggande till ärsom mer

olika fenomensinnebär uppfattningenDekontextualiseringen att av
beroendeförändras till mindrebetydelseinnebörd eller att av envara

Även vissaförskjuts tilluppfattningama inte generelltviss kontext. om
frånändå förskjutninginnebär dettauppfattningarspecifika mönster en

Algorit-generella.allmänna ochtill detoch konkretadet nära mer
blandurskiljtskaraktär. harnågot Denmiseringen är annanenav

känslighetfråninnebär förskjutningmatematikstuderande, och den enen
reglermekaniskt tillämpaproblem tillinnehållet i enskiltför attett mer

resultatenilösas. allmänt dragproblem ska Ettalgoritmer för huroch
fenomenerfarenheter och uppfattningarhardeltagarnaär att somav

ellerförändras iuppfattningar sedani undervisningen, störreberörs som
utsträckning.mindre

I

FRANZEN, ELSIESÖDERLINDH för EnSverige.1990 Lära
invandrarearbetsmarknad föroch iutbildningsproblemstudie av

Pedago-Stockholms universitet,grundvux.grundutbildning för vuxna
Avhandlinginstitutionen.giska

arbetsmarknad, invandrareUtbildning,Kategorisering:

Sammanfattning:
upprepadeochdeltagande observationhuvudsakligen påStudien bygger

tillhar gjortsbegränsningi grundvux.med invandrare Enintervjuer 17
och/eller frånfrån hemlandetarbetslivserfarenhetharinvandrare som
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Sverige. Dessa invandrare förväntar sig kort språkkurs, för sedanatten
kunna komma i arbetslivet. Studietidenut blir dock längre deän tror.

långaDen perioden med först på uppehållstillståndväntan och sedan
studier mångagör hoppetatt komma i samhället.attger upp om
Studien visar på två inställningar till arbetsmarknaden. En degrupp ser
valmöjligheter finns, planerar och försöker nå sina mål. Den andrasom

yrket något medfört eller någotgruppen iser ochsom växerman upp
tilldelas, vilket de integör initiativatt förtar själva hittaattsamma ett
yrke. visarDet sig den första oftastatt har yrkeserfarenhet frångruppen
Sverige, vilket kan ha hjälpt dem inse vilka möjligheteratt finns,som
till skillnad från den bara deltagit i grundvux. Söderlindhgrupp som
Franzén ifrågasätter den formella utbildningslängden ska såom storges
vikt. Invandrare kan ha kunskaper med sig inte går jämföra medattsom
den svenska skolan i formellmäta utbildningslängd.att Hongenom
efterlyser också flexibeltett där det blandsystemmer annat ges
möjlighet till tidigare inträde om bara tillfälligtän på arbetsmarknaden.

iLärare kommunal vuxenutbildning

LARSSON, STAFFAN 1980-1982
Studier läraresi omvärldsuppfattning: Deltagarnas erfarenheter- som

vuxenutbildningen.i Göteborgs universitet, Rapport frånen resurs
Pedagogiska institutionen, 1980:06.

Studier läraresi omvärldsuppfattning: Lärarskicklighet. Göteborgs-
universitet, Rapport från Pedagogiska institutionen, 1981:16.

Studier läraresi omvärldsuppfattning: Särdrag hos Göteborgsvuxna.-
universitet, Rapport från Pedagogiska institutionen, 1981:17.

Studier läraresi omvärldsuppfattning: Intentioner och restriktioner i-
undervisningen. Göteborgs universitet, Rapport från Pedagogiska
institutionen, 1982:07.

Studier läraresi omvärldsuppfattning: Kunskapsintresse och kun--
skapssyn läroämnen.i Göteborgs universitet, Rapport från Pedagogiska
institutionen, 1982:14.

Studier läraresi omvärldsuppfattning: försök till integration.ett-
Göteborgs universitet, Rapport från Pedagogiska institutionen, 1982: l

Sex Larssons avhandling.rapporter utgör harDe publice-ävensom
rats som:
Larsson, S. 1990 Studier lärares omvärldsuppfattning:i Omtryck av
6 Göteborgs universitet, Pedagogiskarapporter. institutionen.



123centralaandraavhandlingar ochSammanfattningar texter1997:120SOU av

SÖ-projektet ochkunskaperDeltagamasingår iRapporterna
HärDELTA-VUX.vuxenutbildningen,ierfarenheter resursensom

dettade iredovisarvilkaoch 1982:07,1980:06sammafattas rapporterna
integrerandedenresultaten, rapportenrelevantasammanhang samtmest

1982:15.

lärarrolleninlämingsprocessen,ochUndervisnings-Kategorisering:

Sammanfattning:
vilkaämneslärareintervjuer med 29resultat frånanalyserarLarsson

den förstavuxenutbildning. Ikommunaligymnasienivåpåundervisar
deltagarnasuppfattarhur lärarnaanalyseras1980:06delstudien rapport

innehåll. Detundervisningensrelation tillierfarenheter resurssom en
uttrycktaofficielltdelar deninteintervjuade lärarnadesigvisar att

imycketbetydaskadeltagarerfarenheterförhoppningen attom
handi förstauppfattningama attdominerande ärundervisningen. De

till deerfarenheterspeciellasinamed sigdelakandeltagareenstaka av
under-verklighetsanknytakanhand lärarenandraoch iövriga, att
mångaerfarenhetertillrefereravisningsinnehållet att somgenom

uppfattningama:Övrigauttrycker deEnstaka läraredelar. tredeltagare
deltagaren;utnyttjaskanfärdigheterpraktiskai formErfarenheter avav

motsättningivärldsbild stårderasinnebärerfarenheterdeltagarnas att
inlevelseförrnågaerfarenheterändras;därför måsteochtill ämnets ger

perspektiv.andraförståmöjlighetoch att
lärarnahurbeskriver1982:07delstudien rapportfjärdeDen
har tvåundervisningen. Lärarnarestriktioner iochintentioneruppfattar

läggaAttpå:bör gåundervisningenvad utuppfattningarskilda av
kan läradeltagarnainnehållet såoch attstruktureratillrätta, presentera

demlåtaochdeltagarnainvolveraellerbearbetning; attstörreutan egen
verklignåföruppfattning krävsi denna attvilketinnehållet,bearbeta

ochtillrättaläggauppgift i presenterasinlärare attkunskap. De som ser
förmedlande. Deundervisningderas ärocksåbeskriver menarsomatt

tillalltidintedäremotleverinnehålletbearbetaskadeltagarna uppatt
förvänt-och deltagarnastidenfrämsthindrenupplevda ärdetta. De

till vilkenstoffmängdbestämdharuppfattarningar. Man att enman
måstenågotstoffmängdenräcker,intetiden än att somsomsesnarare

förväntningar ärDeltagamastiden.tillgängligadentill enanpassas
vilketkunskapsförmedling,sigförväntardessarestriktion attgenom

möjlighetochinflytandedemvilllärarenmotsättningartillleder geom
deltagarnai förstalärarenstoffet. Om stegetbearbetasjälva geratt
med derasenlighetihandetinnebäruppläggningen attinflytande över

driverdäremotlärareninflytande. Omfortsattdemifrånönskemål tar
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igenom sin uppfattning deltagarna ska ha inflytandeatt överom
undervisningen i vidare bemärkelse innebär det de får dettaatten
inflytande sin vilja. Båda alternativen blirmot paradoxala.

integrerandeDen analysen rapport 1982: 15 utgår från lärarnas upp-
fattningar begreppet erfarenhet i undervisningen, särdragav: som resurs
hos vuxenstuderande, lärarskicklighet, intentioner och restriktioner i
undervisningen kunskapsintresse och kunskapssyn.samt logiskI en
analys, drar den fenomenografiska analysen till sin integrerassom spets,
och relateras lärarnas olika uppfattningar i förhållande till möjligheten

deltagarnas erfarenheter och kunskaperatt i under-se som en resurs
visningen. En uppfattningar kan relateras till möjlighet finnsattgrupp

använda deltagarnas omvärldsuppfattningaratt i undervisningen.
Lärarnas uppfattningar innebär då deltagarna kan utnyttja sinaatt
erfarenheter, bearbeta undervisningens innehåll och utveckla förståelse.

möjlighetDetta förstå och tolka sin omvärld, liksomatt attger se
världen olika perspektiv. andraEn uppfattningar innebär attur grupp
deltagarnas erfarenheter visserligen kan utnyttjas i mening.snävaremen
Det deras minnesbilderär verkligheten kan fungerasnarast av som

konkret referensram till undervisningsinnehållet. Kunskapen kan dåsom
förståelse för vad ligger bakom dessa minnesbilder, ochge som ger

därigenom bättre möjlighet klara vardagslivets praktiska problem.att
tredjeDen uppfattningar kännetecknas lärarna inteattgruppen av ser

möjligheter utnyttja deltagarnas erfarenheter. Undervisningsinnehålletatt
uppfattas sakna relation till de flesta deltagarnas erfarenheter.

*

LARSSON, STAFFAN, FRANSSON, ANDERS ALEXAN-OCH
CLAESDERSSON, 1990 Vuxenpedagogisk vardag. Om undervisning

komvux. Göteborgsi universitet, Rapport från Institutionen för pedago-
gik 1990:11.

Denna har gjorts inom L-VUX-projektet Läroplanen irapport
vuxenundervisningen

Kategorisering: Undervisningsprocessen, lärarroll, lärarperspektiv

Sammanfattning:
Studien bygger intervjuerpå med 124 lärare från kommunal vuxenut-
bildning engelska, fysik,1 samhällskunskap yrkesinriktadeetapp samt
kurser ADB, social service i kommuner.22 Intervjusvaren har
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bearbetats både kvalitativt och, i andra kvantitativt för ävenett steg, att
hur vanliga olika Studien redovisar i första hand lärarnasär.se svar

undervisningen. Undersökningenperspektiv på visar de hårdaatt
i formuttrycks i läroplanen kursplaner, timplaner etc. styravramar som

utsträckning, medan de mjukare i form vuxenpeda-i stor ramarna av
inflytande.gogiska ideal har mindre Exempelvis det svårtär att ge

inflytande innehållet det finnsdeltagarna något över närstörre en
hålla sig till och undervisningstiden begränsad.kursplan Snarareäratt

kännetecknasuttryck för särpräglad vuxenpedagogikän att vara en
likheten med grundskolans undervisning,komvuxundervisningen menav

i sinasärdrag. deltagarna uppfattas seriösamed vissa De vuxna som mer
för juststudier. tillsammans med respekten deDetta, göräratt vuxna,

kontroll.får frirum och för mindredeltagarna Detutsättsstörreettatt
disciplinering kan bedrivabegränsade behovet också lärarnagör attav

finnsundervisning. undantag från dettariktig Det mönster, menmer
försöker vuxenpedagogiskt idealutsträckning följalärare i större ettsom

problem. Deltagamas effektivitet ikrav påkan mötas ett annatav
kan komma i motsättning till idealen. Ettundervisningen annat

uppfattar komvuxstudierdrag i resultaten lärarnagenomgående är att att
beskrivningpositivt för deltagarna, derasalltid leder till något av

lycklig vändpunkt i livet.effekterutbildningens är en

kommunal vuxenutbildningArbetslösa i

STAFFAN, OLSSON, LARS-ANDERSSON, PER, LARSSON,

KARINPER-OLOF WASS,THÅNG,ERIK, 1995OCH
beslutsfattande.lokaltstudiearbetslösa komvux. EnUtbildning i avav

universitet, KollegietLinköpingsforskningsgruppen,Vuxenpedagogiska
universitet.i arbetslivet, Göteborgsvuxenutbildning och lärandeför

pedagogikInstitutionen för 1995: 12.frånuniversitet,Göteborgs Rapport

ÅSA,MÄKITALO,STAFFAN,HÅKAN,HULT, LARSSON,

THÅNG, PERSAMPALDANIUS,OLSSON, LARS-ERIK, OCH
OLOF kommunalstudieplatsarbetslösa frånVarför avstår i1997

LinköpingsVuxenpedagogiska forskningsgruppen,vuxenutbildning
universitet.Göteborgslärande,Kollegiet föruniversitet, vuxnas

InstitutionenfrånGöteborgs universitet,universitet. RapportGöteborgs
för pedagogik 1997:01.
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MÄKITALO, HULT, LARSSON, OLSSON, PALDANIUS OCH
THÅNG Arbetslöshet1997 eller utbildning Om rekrytering av
arbetslösa till komvux. Vuxenpedagogiska forskningsgruppen, Linkö-
pings universitet, Kollegiet för lärande, Göteborgs universitet.vuxnas
Göteborgs universitet. Göteborgs universitet, från InstitutionenRapport
för pedagogik 1997:02.

PALDANIUS, HULT, LARSSON, MÄKITALO, OLSSON, OCH
THÅNG 1997 Olika betydelser kommunal vuxenutbildning förav
arbetslösa. Vuxenpedagogiska forskningsgruppen, Linköpings universi-

Kollegiet för lärande, Göteborgs universitet. Göteborgstet, vuxnas
universitet. Göteborgs universitet, från Institutionen förRapport
pedagogik 1997:03.

skrifter från de fåDessa projekt genomförts pårapporterar ett av som
år med speciellt fokus kommunalpå vuxenutbildning.senare

Institution och Organisation;Kategorisering: rekrytering och studieav-
brott; utbildningseffekter

Sammanfattning:
Under perioden har1993-1997 gjort riktade satsningar påstaten
utbildning arbetslösa i kommunal gymnasienivåvuxenutbildningav
och i påbyggnadskurser. satsningen infördes blev utfalletNär 1993
mycket varierande i olika kommuner. hade begränsad tidKommunerna

sig från det statliga beslutet tillpå genomförandet utbildning. Iav
fanns redanmånga kommuner kö till den Ordinarie komvux-en

verksamheten. valde utöka det befintliga utbudet kundeNär attman man
rekrytera arbetslösa redan sökt och då relativtstod i kö, och detsom var
lätt rekrytera. valde skapa utbildningar riktadeNäratt attman nya som

speciellt tillsig arbetslösa det däremot relativt rekryterasvårt attvar
deltagare. viktigt skäl till dettaEtt de ekonomiska villkoren, därvar en
arbetslös bytte från A-kassa förtill särskilt vuxenstudiestödsom
arbetslösa fick villkor. Andersson m.fl. 1995sämre

uppföljning deltagarna i extrasatsningen telefoninter-En 1993:94av
vjuer med tidigare deltagare visar dessa främst kortut-303 att var
bildade, kvinnor och ungdomar. Andelen kortutbildade ungdomaroch

och andelen kvinnor ungefär densamma i ordinariestörre änvar som
komvuxutbildning. tidigare arbetslösa deltagarna hade övervägandeDe
positiva upplevelser studierna, främst studerandemed andramötetav av
och med engagerade lärare. det gäller effekter komvuxstudiemaNär av
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har de bland lett till tillca 25%annat att stor är antagnaen grupp
högskolan höstterminen 1996. Några individer kan speciellaattse
ämneskunskapcr från komvuxstudiema har haft betydelse de fåttnär
anställning. Paldanius m.fl. 1997

undersökning tidiga avhoppEn från studier kommunalvidav
vuxenutbildning hösten visar1995 hur motiven för avhopp kan variera.
Med tidiga avhoppare sökt till kommunal vuxenut-avses personer som
bildning, aldrig påbörjade studier eller hoppade inom tremen som av
veckor. Resultaten bygger på telefonintervjuer med tidiga198 av-
hoppare, såväl arbetslösa andra. Den har valt60%störstasom gruppen

sysselsättning, utbildning eller arbete, i stället för kommunalannan
vuxenutbildning. hoppade på grund26% problem relaterade tillav av
studieñnansiering eller kommunal vuxenutbildning t.ex.system attsom
inte bli till alla de kurser sökt. Ekonomiskälen vanligastantagen ärman

hela detta18% skäl. resterande har andra skälDeav gruppen anger-
till avhopp, sjukdom, flyttning första deDen 60%etc.som gruppen,

har valt sysselsättning, kan positiva avhopp,som annan ses som mer
finns andeloch här kvinnor och högutbildade. Destörreen yngre,

övriga negativa avhopp,kan och här finns fler äldre, män,ses som mer
kortutbildade och arbetslösa. Bland arbetslösa tillinte gåttsom annan
sysselsättning ekonomin dominerande skäl till Hult m.fl.avhopp.är ett
1997

jämförelse mellan arbetslösa valt respektive intestuderaI attsomen
kommunal vuxenutbildning visar kommunalstudera i det sig att

vuxenutbildning rekryterar förhållandevis fler och fler kvinnoryngre
sammansättningen helhet.jämfört med arbetslösa Deav gruppen som

vill intevanligaste skälen inte studera ekonomiskaäratt man-
inte råd studera. arbetslösa utanförskuldsätta sig eller har Deatt

direkt yrkesrelaterade motivkommunal vuxenutbildning ser som
främsttänkbara anledningar studera, medan de redan studeraratt som

lönar siginriktade vidare studier. motivet studier intepå Utöverär att
tillgängligadet viktigt för dem inte studerar påär attsom vara

kan problematiskt eftersomarbetsmarknaden, motivett som vara
arbetsmarknaden inte minst konkurrensskäl.utbildning behövs på av

kortsiktiga alternativet till arbetsmarknadensväljer alltså det ståMan att
för skaffa sig den kompetens, krävs förförfogande, i stället attatt som

arbetstillfällen. Tillgängligheten påpå lång sikt kunna konkurrera om
bland iarbetsmarknaden viktigare medan kvinnor störremän,är

utsträckning studier eftersom de studier inte kan kom-avstår attmenar
med familjelivet. Mäkitalo m.fl.bineras 1997

skillnaden mellan och kvinnor kan jämförassistnämndaDen män
reproduktivdiskussion produktiv ochmed Gerhardssons 1985 om
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sektor, och hur den reproduktiva uppgiften går i första hand hos
kvinnorna
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och högskolaUniversitet10

arbetsformer i högskolanPedagogiska

GERREVALL, PER Högskolestuderandes erfarenheter1992 av
universitet, Pedagogiska institutionen.självständigt arbete. Lunds

Avhandling

och inlämingsprocessenUndervisnings-Kategorisering:

Sammanfattning:
medfenomenografisk inriktning och analyserarAvhandlingen har en

totalterfarenheter självständigt arbete hos 57kontextuell analys av
deparalleller mellanekonomstuderande. finnslärar- och Detläkar-,

det självständiga arbetet, vilketintention medstuderandes angreppssätt
relateradeblir. Gerrevall använder deoch vilket resultatetde har nära

holistisk-atomistisk: dendjup-yta respektive Omdimensionerna
och inriktningdjupintention, med intressestuderande till exempel har en

holistiska. Förståelsenoch resultat oftaförståelse, blir angreppssätt
behandlaroch det kunskapsområde arbetetmetoder använderför de man

och därviktig komponent i arbetet,Handledningenblir djupare. är en
handledning.produktorienteradrespektiveGerrevallskiljer på process-

Processorienteringarbetet.utfalletpåverkarOrienteringen gerav
tillockså bidradjupintentionen, och den kanförverkligamöjlighet att

ochutvecklar sitt intressebörjan ytlig inriktningstuderande med frånatt
sidan tvingaProduktorienterin kan andraåholistiskt angreppssätt.ett gen

tillleder deneller ocksåsjälv klarastudenten ettatt processen,av
viktenGerrevall betonar alltsåarbete.osjälvständigt ytinriktat enav

detutfallhandledning för få positivtprocessorienterad att ett av
faktor. finnsviktig Detsjälvständiga arbetet. Tiden är enen annan

förfogande och hurtid står tillrelation mellan vilken stortsom
utvecklar för arbetet.studentenengagemang

självständigautbildningarna visar detmellan dejämförelseEn atttre
på ekonom-och bättre integreratpositivt resultatarbetet får ärett mer

lärarutbildningen,resultatet negativt påblirutbildningen. Däremot mer
visarläkarutbildningen. Studienvarierandeutfallet påmedan attär

läkarstuderandeforskningsinriktadeekonomer ochblivande enser
övriga.blivande yrket de Deoch detrelation mellan arbetetklarare än

17-11405



avhandlingarSammanfattningar och andra centrala130 1997:120SOUtexterav

dessutom bättre förberedda för självständigaekonomstuderande detär
bland tidigare mindre arbeten liknande slag.arbetet, annat genom av

är

WALLDAL, ELVI Problembaserad inlärning. Utvärdering1991 av
hälso- sjukvård.påbyggnadslinjen Utbildning och Actai öppen

Gothoburgensis, Göteborg Studies Educational SciencesUniversitatis
79.

lärarrollenUndervisnings- och inlämingsprocessen,Kategorisering:

Sammanfattning:
påbyggnadsutbildning omfattandeundersökning, 40Walldals enav

problematiskai positiva resultat någrahögskolepoäng, visar på stort men
problembaserade arbetssättet.i detområden

övervägande positiv bild utbild-Studiens kvantitativa del ger en av
informationtvâ tredjedelar nöjda meddeltagareningen. Av 29 om,var

utvecklaDeltagarna förväntar siguppläggning kursen.mål för och attav
problem.och självständigt lära och lösaarbeta isin förmåga att grupp

vissaundersökningen visar dock påkvalitativa delenDen av
arbetet imotiverade för utbildningen,Deltagarnaproblem. menvar

fokuserades tillplanerat. Diskussionernablev inte alltidbasgrupper som
inte kunskaper,yrkeserfarenheter, och pådel deltagarnaspåstor nya

kommunika-blev det också problem medsyftet.vilket tvåI gruppervar
läramas/hand-rördeandra problemområdetoch samarbete.tion Det

det gälldefanns osäkerhet och oklarhetroll i Därledamas närgruppen.
motivation, utvärdering ochexpert/icke-expert,rollenbland annat som

föreläsningar.undervisningsmetodertraditionellaanvändandet somav

*

AMENEHRAHIMI, conventional medicalProblem-based and1995
qualitative analysisstudent A comparingfromeducation perspective.a

analearningmedical education, approachofstudents experience to
StudiesLinköping University, Linköpingcomprehension.reading

Avhandlingand Psychology No 45.Education

Undervisnings- och inlämingsprocessenKategorisering:
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Sammanfattning:
fenomenografiskDetta studie, där 60 medicinstuderandeär frånen en

utbildning med problembaserat lärande PBL och traditionellen
utbildning har intervjuats. Intervjuerna utgick från medicinsk text,en
och såväl och förståelse i förhållande till dennaangreppssätt text som

i förhållande till studierna i allmänhet behandlades.angreppssätt Resul-
visar förståelseinriktat blandtaten att ett PBL-angreppssätt överväger

studenterna, medan den andra i utsträckning tillstörre targruppen
reproducerande strategier. Trots detta skiljer sig inte förståelsen denav
specifika mellan de båda Studenternämnvärt medtexten ettgrupperna.

förståelseinriktat når alltså inte bättre förståelseangreppssättmer en av
kan beroDetta på det de beskriver sig ha intetexten. angreppssättatt

med hur de faktiskt Det möjligt PBL-studenternastämmer gör. är att
beskriver det förståelseinriktade de har lärt sig detangreppssätt är rätta,

i praktiken läser de på det reproducerande de har sig vidsätt vantmen
i den tidigare skolutbildningen. Ett problem för PBL-utbildningenannat
kan det tid få genomslagskraft för pedagogiskatt tar attvara en ny
inriktning detta slag i alla delar utbildningen.av av

Rahimi behandlar också studenternas erfarenheter universitets-av
utbildningen, och där visar det sig PBL-studenterna har upplevt denatt

flexibel och meningsfull.som mer

ik

SHIRLEYBOOTH, 1992 Learning phenomeno-Ato program.
graphic Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborgperspective.
Studies Educational Sciences Avhandling89.

Kategorisering: Undervisnings- och inlämingsprocessen

Sammanfattning:
denna studie har Booth följt studerandeI i datavetenskap under

introduktionskursen i programmering. Att lära sig programmera
karaktäriseras ökad medvetenhet vad programmering innebär.av en om

innefattar utvecklingen kvalitativtDetta bättre uppfattningar,av men
också utveckla fler uppfattningar. Förmåganatt repertoar atten av

handlar då intuitivt kunna bygga denpåattprogrammera om
uppfattning i det aktuella sammanhanget. Booth attsom passar menar
det primärt erfarenhet programmering dessaär genom av som upp-
fattningar utvecklas. innebärDetta undervisningen inte enbart kanatt
bestå förmedling expertkunskap, det krävs studerandedeutan attav av
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får utmaningar där de skaffar sig erfarenheter och själva kan utveckla
förståelse. också lärarnaexpertkunskap och viktigtDet är äratt

uppfattningar de studerande från.medvetna vilka har och utgårom

*

ERIKBOBRINK, within theStudent1996 Peer Group Interaction
University, of Education.Process-Product Paradigm. Umeå Department

Avhandling

Undervisnings- och inlämingsprocessenKategorisering:

Sammanfattning:
förbetingelserexperimentella studie undersöker hur olikaDenna

Studieni och resultatet arbetet.grupparbete påverkar avprocessen
fyralärarstuderande, vilka arbetade i 64gjordes bland grupper om

fyra olikamed fallbeskrivning utifrånfick arbetaGrupperna enpersoner.
innehåll,avseendevarierade medpsykologiska teorier. Grupperna

individuellt,Innehållet antingenbedömning.sammanhållning och var
sig påförberedde sig läsaochvilket innebar attatt engenomvar en

läste in sigvilket innebar allaellerde fyra teorierna, attgemensamt,av
bestämdessammanhållningen hög eller lågteorier.på samtliga Om var

demeddeltagarna fick samarbetahög utsträckningi hur personerav
individuell,Bedömningen antingensamarbeta med.hade önskat få var

ellerarbetet,utifrån sin insats iochbedömdesdeltagarna envar
resultat.betyg utifrånfickalla i gruppenssammagruppengemensam,

innehåll,individuelltresultatbättreinnehållGemensamt än ettettgav
sammanhållning.bättre resultat lågsammanhållningoch hög ängav

resultatet.huvudeffekt påbedömningsformen inte någonDäremot gav
sammanhållningeninteraktionseffekt meddockBedömningen engav -

sammanhållningenresultatetpåverkades integruppbedömningvid av om
höginnebarindividuell bedömninglåg, medanhög eller attvar

sammanhållningresultat och lågbättresammanhållning sämregav
kontrollgruppjämförelse medgruppbedömning.vid Enresultat än en

visadeindividuelltuppgiftenstuderande vilka löstebestående av
be-vilkalyckades bättredessadessutom än oavsettatt grupperna,

alltså bättreIndividuellt arbeteförgälldetingelser gavgrupperna.som
utifrån såfalletgällde förstå och lösadetresultat grupparbeteän när att

möjligt.teoriernade givnamånga somav
utgångspunkt ianalyserades mediProcessen omgrupperna

innehåll ellerdiskussionensanalysanalytiskabidragdeltagarnas avvar
givnarörde denoch deskulle utföras,arbetetstrukturella hur om
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uppgiften eller Bland de effekter på iprocessen gruppen som
redovisas kan följande exempel Grupper med hög sammanhållningges:
blir analytiskt uppgiftsinriktade vid individuell bedömning, medanmer
bedömningsforrnen inte påverkar i detta avseende vid låg samman-
hållning. När det gäller frekvensen strukturella, uppgiftsinriktadeav
bidrag påverkas denna inte sammanhållning innehålletav gruppens om

individuellt, medan frekvensen blir betydligtär högre i med låggrupper
sammanhållning innehållet är gemensamt.om

Examination och betyg

TROWALD, NILS DAHLGREN, LARS OWE Studen-1993
kunskapsmätning,på enkätstudie med särskild hänsyn till deters syn en

graderade betygens inverkan på inlärning och studier. Uppsala:
Sveriges Lantbruksuniversitet, Pedagogiskt utvecklingsarbete 15.

Undervisnings-Kategorisering: och inlämingsprocessen

Sammanfattning:
bygger påRapporten enkätundersökning med 403 universitets-en

studerande från olika utbildningar och Studien visar på tydligorter. en
skillnad i på kunskapsmätning beroende på den studerande fårsynen om
graderade betyg godkänd-underkändutöver eller Med graderade
betyg studierna gamla och den kommandestyrs tentormer av exa-
minationen. Vid icke graderade betyg intresse och kommande yrkestyr

dessutomoch upplever i utsträckning riktasatt störremer, man proven
in på väsentligheter inlämingstillfálle. Desamt ettser proven mer som
graderade betygen de studerande inlärning delvisstyr mot en som

universitetssystemetmotverkar utbildningsmål, och författarna därförär
skeptiska till graderat betygssystem i högskolan.ett

Utbildningseffekter högskolani

ZETTERSTRÖM, BO-OLOF 1988 Samhället föreställning. Omsom
studerandes ideologiska formning fyra högskoleutbildningar.i Umeå
universitet, Pedagogiska institutionen, akademisk avhandling 23.
Avhandling
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LångtidseffekterLONG-projektet,frånavhandlingarförstaDen treav
utbildning.högreav

UtbildningseffekterKategorisering:

Sammanfattning:
metod förteoriinriktadkvalitativavhandling fokuserasdennaI en

handlar härutbildning.högre Detlångtidseffekterutvärdering omavav
Resultatenhögskoleutbildning. äreffekterideologiskautvärdering avav

alltsåeffekterna,utvärdering utandock knappast snarare enaven
föreställning, ochcentrala begreppetmetoden. ärDetutvärdering av

lönedifferentieringarbetsdelning, samtföreställningarstudenternas om
uttryck itillkommerdeanalyseras,reproduktionarbetskraftens som

intervjuer.
dessaföreställningarfem trebeskriverZetterström typer omav

vilkengällerdetsigskiljerfem närsamhällsaspekter. De typerna
arbets-kontrollenochmakten överhar t.ex.föreställning varomman

Är verksamhets-tilllokaliseratmakt/kontrollligger. system-,delningen
individnivåeller

medicin,ekonomi,utbildningar ifördelade påstudenter100-talet
och efterbörjanutbildningensvidintervjuatsteknik harochpsykologi

föränd-tid.stabila Deföreställningarnasig är övervisarår. Det atttre
högreEffektemakaraktär.generell"saknarförekommerringar avsom

beroendekanföreställningsdimensionen sägasiutbildning avvara
vilkenutbildningslinjevilken ävenföreställningar,initiala men

abstraktanalys. ur Zetterströmsföremål församhällsaspekt ärsom

ät

AGNETA analysHULT, föreställning. EnYrket1990 avsom
Umeåhögskoleutbildningar.brastuderandehos inomföreställningar

Av-28.avhandlingarakademiskainstitutionen,Pedagogiskauniversitet,
handling

LONG-projektet.ocksåtillhöravhandlingDenna

UtbildningseffekterKategorisering:

Sammanfattning:
detföreställningarhögskolestuderandesdetavhandlingHultsI är om

utgåranalysmodell Hulti fokus. Den presenterarblivande yrket ärsom
föreställer sigoch hurinramning,ochklassifikationfrån begreppen man

individnivå.och/ellerverksamhets-tillrelateradedessa system-,äratt
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Den grundläggande klassiñkationen vad den grund-äravser som
läggande förutsättningen för den aktuella företeelsen; vad det tillär som
syvende och sist förklarar sakernas tillstånd. Den grundläggande
inramningen innebär hur klassifikationen realiseras, dvs hur den
möjliggörs och upprätthålls. s. 14-15 femDe kategorierna i analys-
modellen i figur II.1.presenteras

Kategorier A B C D E

Systemnivå K I

Verksamhetsnivå K I K I

Individnivå I K K I

Figur II:l. Klassiñkationens K och inramningens I lokalisering i de olika
föreställningskategoriema A-E. Hult, 1990, 15s.

Kategorierna beskrivs följandepå med exempel från de ekonom-sätt,
studerande:
A. Systemets ofrivillige verkställare

Den neutrale balanskonstnären
Företagets omhuldare

visionäreDen tyglade framtidsskaparenmen
visionäreDen och otyglade framtidsskaparen Hult, 1990, 114s.

Kategorierna befinner sig alltså på dimension från yrkesrollenatten
bestäms och underordnad det ekonomisk-politiskaär tillsystemet,av att
den bestäms individuella egenskaper och skillnader. Ekonom- ochav
teknikstuderande förändrar sina föreställningar under utbildningen till att

yrkesrollen i högre grad bestämd individuella skillnader. Dese som av
psykologstuderandes föreställningar förändrades i riktning,motsatt
medan de medicinstuderande förblev i mitten. Bland de medicinstude-
rande saknades för övrigt ochD- E-kategoriema helt. Ett resultatannat

psykologstuderande,är och i vissatt utsträckning teknikstuderande, i
slutet utbildningen såg möjligheter destörre båda andraänav grupperna

i det blivande yrket också handla i enlighetatt med sin föreställning om
den ideala yrkesrollen.

Ik
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ANDERSOLOFSSON, ansikten.Högskolebildningens fem1993
teknik, medicin,kunskapspotentialerföreställningarStuderandes iom

utvärderingsstudie. Umeåkvalitativpsykologi. Enochekonomi -
avhandling 35.akademiskinstitutionen,Pedagogiskauniversitet,

Avhandling
LONG-projektet.två föregåendetillhör liksom deavhandlingDenna

UtbildningseffekterKategorisering:

Sammanfattning:
föreställningarhögskolestuderandeshandlarAvhandlingen omom

IOO-taletämnesområden.respektivesinainomkunskapspotentialer
psykologi ochmedicin,i ekonomi,utbildningarfördelade påstudenter

efter år. Kun-början ochvid utbildningensintervjuatsteknik har tre
önskvärdakunskapervilkaskapspotentialen handlar är samtsomom

förverkligaoch s. 10.förvärvamöjliga att
föreställ-analysstrukturmodell förmodifieradHär presenteras aven

utvecklade hosföreställningar ändär de femningar, ärtyperna merav
skiljer sig åtFöreställningamaoch Hult 1990.1988Zetterström

och kontrollföreställer sig maktbeträffande hur över, samtattman
utbild-förändringstrategier förochmotståndtillmöjlighet mot av

Termemaeller individnivå.verksamhets-ligger påningen, system-,
klassifikation ochBemsteinskontrollmakt och tennermotsvarar

alltsåstrukturmodell fungerarHult.används Dennainramning, vilka av
empirisktanalysenteoretisk struktur videxplicitgjord ettavensom

fenomenografiskakritik denförOlofsson står härmaterial. moten
medvetnaeller mindreför den merinte redogördärtraditionen, man

analysen.utgångspunkten iteoretiska
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Föreställningstyp

C EDA B

System- m, ms,
nivå s

Verksam- ms, s m, ms sm,
hetsnivå

Individ m, ms,s m, ms
nivå s

motståndkontroll k,Lokaliseringar makt m,Strukturmodell.Figur II.2. av
individnivå.verksamhets- ochrelation tillstrategi s ims och systern-,

Olofsson, 471993, s.

kategori Ai figurillustreras II.2. Iolika föreställningstypemaDe
möjligheter. Ioch utmanandekritiskaföreställningarfinns ämnetsom

utvecklandeförbättrande ochföreställningarnakategori handlarB om
anpassning.handlar föreställningarnakategori Cmöjligheter. I om
kategorimöjligheter. Eförståelseskapande IhandlarKategori D om

självutvecklande möjligheter.dethandlar om
anpassningsinriktade C-dendominerarsamtliga utbildningarVid

kategoridennaslutet studierna. Inombörjanvid såvälkategorin som av
för-vetenskapligt,reflekterat,utvecklingdocksker ettmot meren

läkar-Påkategorierna varierar.olikapå deFördelningenhållningssätt.
tillfrån börjanförekommande kategoriernademinskarutbildningen

föreställningsrepertoarenkollektivadenutbildningen, medanslutet av
utvecklarpsykologstuderandeochutbildningar. Ekonom-ökar på övriga

föreställningarutvecklar fleraföreställningsrepertoarindividuellasin
dessatillrelaterar Olofssonutsträckning. Detta atti betydligt större
gradmed lågläroplanskodintegreradkännetecknasutbildningar av en

deskillnad fråntilljämför Bemstein,inramningochklassifikationav
utbildningden endaPsykologutbildningenutbildningarna. ärtvå andra

såväl ifinnsalla femochförekommer,föreställningarsamtligadär
utbildningen.i slutetbörjan avsom



138 Sammanfattningar avhandlingar och andra centrala SOU 1997: 120texterav

Yrkesutbildning i högskolan

BERGE, BRITT-MARIE 1992 Gå lära till lärare.i En grupp
kvinnors och inskolning slojdläraryrket.mäns i Umeåen grupp
universitet, Pedagogiska institutionen, doktorsavhandling 33.nr
Avhandling

Kategorisering: Bakgrundsfaktorer, undervisnings- och inlämingspro-
lärarroll, institutioncessen,

Sammanfattning:
jämförBerge två slöjdlärarkandidater i första hand ettgrupper ur

genusperspektiv. blivandeDe textilslöjdlärama kvinnor, de har medel-är
klassbakgrund och positiva skolupplevelser. De blivande ochträ-
metallslöjdlärama uteslutande de harär nästan arbetarklass-män,
bakgrund och negativa skolupplevelser. Textilslöjdlärama vill arbeta
med utveckla textilhantverket i slöjden, och de vill föraatt teorisamman
och praktik. Idealet eleverna utvecklas till följär att sparsamma
och kvalitetsmedvetna medborgare s. 214. Trä- och metallslöjdlärama
väljer utbildningen för de vill arbeta med barn och ungdomar, ochatt
då det praktiska slöjdämnet bra alternativ.är De skiljer tydligt påett
teori och praktik. ideal eleverDeras blir aktiva, initiativrikaär ochsom
händiga medborgare. s. 215 Dessa utvecklas och förstärksmönster
under slöjdlärarutbildningen. Utbildningen reproducerar bland annat ett
tydligt könsmönster den passiva kvinnan och den aktivaav mannen,
vilket bland kommer till uttryck textilutbildningenannat att ärgenom
styrd och välorganiserad medan och metallslöjdutbildningen kräverträ-
mycket initiativ. Utbildningen reproducerar också mönsterettav egna

åtskillnad mellan teori och praktik i skolan. blivandeDe textillärarnaav
sina förhoppningar integrering mellanöverger teori och praktik ochom

slöjdens underordnade ställning. Trä- och metallslöjdläramaaccepterar
behåller uppfattningen åtskillnad mellan teori och praktik, deom men

inte det praktiska slöjd ska underordnataccepterar att ämnet vara
teoretiska Berge dock det tveksamtämnen. de kommerärattmenar om

försöka förändra förhållande de börjar arbeta slöjdlärare.att när som

Ik

BEACH, DENNIS Making1995 of the problems of change:sense
ethnographicAn study of teacher education reform. UniversitatisActaa
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Gothoburgensis, Göteborg Studies Educational Sciences 100.
Avhandling

Undervisningsprocessen; institution organisation:Kategorisering: och
lärarutbildning

Sammanfattning:
etnograñsk fallstudieBeachs avhandling den grundskollä-är en av nya

Studienrarutbildning startade år 1988. visar på problemen i mötetsom
utbildningensmellan reformens policy och verklighet. Beach har

fundamentala undervisningsmodeller undersökningidentifierat i sintre
ämnesdidaktisk undervisning. finns i denoch Två dessaämnes- avav

kritiskämnesdidaktiska undervisningen. inriktad påDen är tränaattena
elevernas tänkande,reflektion och förstå något överensstämmeratt som

reformens policy. andra ämnesdidaktiska modellen bygger påmed Den
hurförmedling undervisningserfarenheter och råd och tips omav

i dennaundervisningen bör gå till. förmedlande inriktningenDen
ämnesteoretiska modellen, har stöd i stark traditionmodell, och i den en

flestaförändra. det dessa modeller desvår Dessutom ärär att somsom
för-uppfattar positiva, eftersom de uppfyller derasstuderande som

utbildning ska till de ska fåpå hur normalt gå och vadväntningar ut av
Reformens policy har alltså slå igenom pålärarutbildningen. svårt att en

präglas tradition med inriktning.institution som av en annan

Ik

ANDERSSON, CATHARINA skolas1995 fär skolan ellerLäras att
lärarutbildning. Universitatis Upsaliensis,Actalära. ankemodellerT i

Education AvhandlingUppsala Studies 63.

LärarutbildningKategorisering:

Sammanfattning:
följande frågor:försöker besvaraAvhandlingen

paradigm för lärarutbildning hos statsmakten,enhetligtFinns det ett
regering Universitet- och högskoleämbe-representerad riksdag, samtav

UHÄtet
lärarutbildningen, dvs. det detsammaFinns paradigm inom ärsamma

kursplaner,det uttrycks i lokala planer,statsmaktens, såsom avsom
och lärarutbildareutbildningsledning av

Är paradigm identifierbara hos studenternadetta/dessa



avhandlingar och andra centralaSammanfattningar140 SOU 1997:120texterav

paradigm försökaövergripande syftet via konstrueradeDet är att
vilka finns ioch tolka vilket eller paradigmbeskriva, analysera som

inriktning undervisning i årskurserna 1-7,lärarutbildningen med mot
startade 1988.som

Vissakvalitativ forskningsansats.teoretiska delen bygger påDen en
fenomenlogiskandra tolkade utifrånarbetet deskriptiva,delar är är enav

framtagna paradigm-empiriska delen grundas på deutgångspunkt. Den
periodenrelevanta dokument föromfattar analysbegreppen och aven

för vidarehögskolor och universitet har valtsNågra1984-1988. ut
fallstudi-antalanalysen upplagdundersökning. delDenna är ettsomav

er.
paradigm i statsmaktemasuppträder flera olikaStudien visar detatt

högskolorna.från universiteten ochi dokumentendokument såväl som
mellan enheterna.universitet och högskolor varierarvidParadigmen

Lärarutbildamasenhet.dessutom uppträda inomparadigm kanFlera en
ocksåprofessionella paradigmet kanparadigm och detprivata ettvara

enhetenslärarutbildare mellansåväl mellaneller flera och varierar som
det huvud-Vidare lärarutbildamaprofessionella paradigm. attanser

Studenternaprofessionella paradigmet.paradigmet detsakliga är
yrkesparadigmettraditionelladet detdäremot äräratt somanser

förhärskande.

*

ANITAFRANKE, studieHandledning praktiken. En1990 i av
handledninguppfattningarlärarkandidaters ihandledares och av

LinköpingLinköping,praktikdel. Universitetet ilärarutbildningens
Avhandlingin Education No 30.Studies

lärar/handledarroll,Undervisnings/handledningsprocess,Kategorisering:
lärarutbildning

Sammanfattning:
fenomeno-handledning medstuderat uppfattningarFranke har enav

ochmed lärareDatainsamlingen omfattar dels intervjuergrafisk ansats.
handledningensStudien berörhandledningssamtal.lärarstuderande, dels

genomgåendeform. resultaten finnsinnehåll Ifunktion, mönsterettsamt
reflek-ellerför-givet-tagandetill harkan relateras ettettom mansom

handledningeniyrkeskunskap. Innehålletperspektiv på läraresterande
lärarkunskapensfokuserasfor-givet-tagande perspektiv påmedkan ett
perspektivetviss kunskap.överförande Närvad-aspekt, ärenav

studerandehur denfokus liggareflekterande kan genommer
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innehåll bliroch handledningenssin kunskap,reflektion utvecklar
skiljer sighandledningens funktionUppfattningamareflektionen. av
praktikenyrkeskunskapen för givenmotsvarande Ompå är ettsätt. tas
tillfälle förfungeraroch handledningentillfälle till övning, som

Å sidan kantillrättaläggande. andrakommenterande ochbedömning,
och då blirobjekt för reflektion,praktikundervisningen ettsomses

gäller handled-reflekterande. detfunktion just Närhandledningens
principin-respektiveepisodinriktadskiljer Franke påformningens enen

episoder ellerundervisningen utifrån radstrategi. Diskuterasriktad en
principeridéer ochutifrån vissa

ik

EWAANDERSSON,PILHAMMAR dom.1991 Det viär ärsom
perspektiv underföreställningar ochSjuksköterskestuderandes ut-

Studies inUniversitatis Gothoburgensis, Göteborgbildningstiden. Acta
AvhandlingEducational Sciences 83.

kan tänkasinnehåller flera resultatAvhandlingen mervara avsom
högskolan.yrkesutbildningar inomförgenerellt intresse

sjuksköterske-inlämingsprocessen,Undervisnings- ochKategorisering:
utbildning

Sammanfattning:
analyssjuksköterskeutbildningen. Enetnografisk studieDetta är aven

beaktas ierfarenheterstudenternasroll visarerfarenheternas attav
och i så fallundervisningen,teoretiskai denutsträckningganska låg

utgångspunkt förexempelde främstfungerar änsnarare somsom
frånfrämst bygger på kommerstudenternaerfarenheterDeresonemang.

undersköterska.arbeteeget som
olikafyrastuderande finnshos devisar detUndersökningen att
följdyrkesfunktion. kansjuksköterskans Denföreställningar vara enom

och/ellerförhållningssättföljd kompetens,arbetsdelning, ett enavenav
arbetsdelningFöreställningenegenskaper.personligaföljd omav

slutet.vanligast Iutbildningen ochi börjandominerar är även motav
betydelse,ganskaegenskaperpersonligabörjan har motstoräven men

ochkompetensföreställningarnaförskjutningslutet sker mot omen
vetenskapligtföreställningsaknas denförhållningssätt. Däremot om

utifrånförväntashade kunnatgrundochförhållningssätt ut-som
bildningsplanen.
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Avhandlingen beskriver också hur studenterna har olika perspektiv,
på sin roll. respektiveI perspektiv dominerar olika föreställ-sätt att se

ningar yrkesfunktionen enligt tabell II.5.om

Tabell Perspektiv och föreställningarII.5. hos sjuksköterskestuderande.

Perspektiv Föreställning

Undersköterske- Arbetsdelning
perspektiv Personliga egenskaper

Studerande- Kompetens
perspektiv Arbetsdelning

uksköterske- Kompetens
perspektiv Förhållningssätt

Utanförstående- Personliga egenskaper
perspektiv

Under utbildningen sker byten perspektiv, byten utifrån ettav som
interaktionistiskt perspektiv relateras till självreflektion interaktionoch
med signifikanta andra lärare, handledare, sjukvårdspersonal ochsom
patienter. inledningen dominerar undersköterskeperspektivI och stude-
randeperspektiv. mitten utbildningenI studerandeperspektivetärav
vanligast och slutet sjuksköterskeperspektivet. Studerande medmot
bakgrund från treårig teoretisk gymnasielinje verkar ha lättare att taen

sjuksköterskeperspektiv, medan de kommer från den tvåårigaett som
vårdlinjen lättare fastnar i studerandeperspektivet. finnsDet även

få exempel utanforståendeperspektiv.några på förändring kanDennaett
allmänt i yrkesutbildningar slag. Pil-dettamönsterettvara mer av

hammar Andersson relaterar till Wemerssons beskrivning av en
motsvarande utveckling från elev till student till lärare i lärarutbildning-
en.

Wernersson, 1990 Förväntningar på utbildning och yrke bland studerande
på grundskollärarutbildningen under dessförsta universitet,Göteborgstermin.

från Institutionen för pedagogikRapport 1990:05.
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ipraktikdelar kan de studerande hamnaframför allt utbildningensl
undersköterskor och sjuksköterskor.marginaliserad position mellanen

ill

MONABENDZ, sjuksköterskestuderan-praktikKunskap Hur1995 i
och handlande demvårdsituationerkliniska ide uppfattar sitt samteget

Lundsunder och efter utbildningen.förändrasderas uppfattningarhur
institutionen. AvhandlingPedagogiskauniversitet,

sjuksköterske-och inlämingsprocessen,Undervisnings-Kategorisering:
utbildning

Sammanfattning:
sjuksköterskestuderandehurkvalitativ studiegjortBendz har aven

vid fyrastuderande har intervjuatsvårdsituationer. 33kliniskauppfattar
fenomenografiskutbildningen. Bendz haroch eftertillfällen under en

kontextuell analys.och göransats en
olikakategorier beskriverfyraHuvudresultatet sätt attär som

uppfatta vårdsituationema:
vård.och lära sigiakttaAtt om

i vårdarbete.deltaAttII.
specifika uppgifter.genomföraAttIII.

för patient.hjälpa underlättaochAttIV. en

i Upp-den studerandekategoriernaförstaDe sätter centrum.tre
allmäntiakttagande, viafrån passivtfattningama går ettett mer
teknisktfrämstdet handlaruppfattardeltagande, till attattatt omman

den fjärdevårduppgifter.genomföra speciella Iorganisatorisktoch
iomvårdnaden dennepatienten ochställetkategorin i centrum.sätts om

naturligfrån allmän ochutvecklingfinns ocksåkategori IVInom enen
studien visar påomvårdnad. longitudinellaprofessionell Dentill en mer

dominerar i börjankategoriernade förstautveckling från att tre aven
slutet ochkategorin dominerar ifjärde fjärdetill denutbildningen att av

efter studierna.
utbildningen i denanvändas iresultat kandessaBendz attmenar

studerandedeinriktningen. Genomfenomenografiska didaktiska göraatt
ökar förut-alternativa uppfattningarochsinamedvetna egnaom

uppfattningar.förändring derasutveckling ochförsättningarna av

Ik
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MOGENSEN, ESTER 1994 praktiken.Lära studieEn sjuk-i av
sköterskeutbildningens kliniska Stockholms universitet,avsnitt.
Pedagogiska institutionen. Avhandling

Undervisnings- och inlämingsprocessen,Kategorisering: sjuksköterske-
utbildning

Sammanfattning:
har i sin studie följt nio sjuksköterskestuderande underMogensen

utbildningens kliniska avsnitt, deltagande observation ochgenom
intervjuer. Undersökningen visar representationsformer framträderatt tre

lärandet: berättelsen, den inre bilden och den kroppsliga, sensomotoris-i
representationen. Till skillnad från kognitivka teoriBruners om

utveckling, där den kroppsliga, enaktiva, representationsforrnen kommer
visar studie hur berättelsen bildenförst, och den inreMogensens

först i sjuksköterskeutbildningen. dessakommer Utbildningen ger
berättelser och bilder i de teoretiska avsnitten, och görandet kommer

i de kliniska avsnitten. praktiskasedan Den handlingen möjlighet attger
integrera kunskapen i de representationsformema, samtidigttre men ger
de berättelser har med sig till praktiken möjligheter reflekteraattman

det Studien visar på de olika representationsformemaöver gör. attman
kombineras i utbildningssituationen,måste för den ska möjlighetatt ge

utveckla professionell kunskap.att
belyser också det sociala lärandet i yrkespraktiken.Mogensen

Lärandet diffust där i den väldefinierade utbildningssituatio-är änmer
sociala representationer finns på arbetsplatsenDe sätternen. som ramar

för lärandet. kan också innebära utmaningar konfrontationerDe ochav
de kunskaper harmed med sig från de teoretiska studierna.man

illustrerar detta med motsättningenMogensen mellan inriktning påen
effektiv behandling respektive omvårdnad och Denna motsätt-omsorg.
ning finns i sjuksköterskans arbete, medan den teoretiska utbildningen
kan ha idealiserad bild där omvårdnadsrollen dominerar.gett en

HUF

DAHLBERG, KARIN Helhetssyn1992 förvården. uppgiftEni
sjuksköterskeutbildningen. UniversitatisActa Gothoburgensis, Göteborg
Studies in Educational Sciences Avhandling91.

Undervisnings-Kategorisering: och inlämingsprocessen, sjuksköterske-
utbildning
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Sammanfattning:
med sjuk-intervjuer 15studie bygger påfenomenograñskaDahlbergs

begreppi vårdenHelhetssynlärare.sköterskestuderande och 14 är ett
avhandlingeninnebörder.skiftande Imedanvändsofta mensom

helhetssyn.uppfattningarstuderandesochläraresanalyseras av
förstabeskrivs.i vården Den sätterhelhetssynuppfattningarTre av

livsvärlds-i sinmänniska ochPatientenimänniskan centrum. ses som
innebärandrai vårdkontexten. Denpatient attinte barakontext som-

vårdsituationen.används i Denmodell, vilkenhelhetssynen enses som
patient.vårdare ochmellanrelationenfokuserar påtredje

didaktiskthur helhetssynenuppfattningarstuderarDahlberg även av
resultat drasdessaUtifrånfinns.hindervilkaochförmedlaskan som

tanke,didaktiskgrundläggande ävenEndidaktiska slutsatser.vissa som
innehållochformundervisningensintervjuerna,uttryckt i ärfinns att

åtskillnad riskerarVid sådanvarandra.frånskildaplaneraskaninte en
oberoendeförståelse ochanvändsteknikerbliformerna utan avatt som

utbildningenbörhelhetssynenbidra tillsammanhang. Försitt att vara
människaska kunnapatientenpersonlighetsutvecklande. För att somses
människastuderandedenocksåmåstepatientbaraoch inte somses

påmöjlighetocksåbörUtbildningenutbildningen. att taunder varage
betonasundervisningeninnehåll ilivserfarenheter. Somtidigare en

vårdvetenskapochmänniskanoch naturligafriskai denutgångspunkt
situationsspel,betydelsenframhållsgäller formendet155. Närs. av

reflexion.förtillfällenochrollspel etc.

ik

ÅSALINDBERG-SAND, kliniskaklistret.Spindeln Den1996 i
sjuksköterska.yrkeskompetensutvecklingbetydelse förpraktikens somav

Pedagogiskauniversitet,Lundsstudie.etnografisk-fenomenografiskEn
Avhandlinginstitutionen.

sjuksköter-handledning,praktik,Inlämingsprocessen,Kategorisering:
skeutbildning

Sammanfattning:
yrkespraktiken somstudie vadi dennaundersökerLindberg-Sand en
yrkeskompetensenutvecklingenbetyder förutbildningendel somavav

etnografisk-fenomenograñskanvänder ansats.sjuksköterska. Hon en
intervjuerveckoanteckningar frånhuvudsakligenDatamaterialet samtär
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med 19 studerande under deras sista studieår, till del bestodstorsom av
praktik och deras första månader i arbetet sjuksköterska.som

Kopplingen mellan praktiken och den teoretiska utbildningen är svag,
och förhållandet sådant praktiken fårär överordnad roll.att Det påären
praktiken de studerande har möjlighet sig yrkesrollen.närmaatt
Praktiken och handledningen kännetecknas fokusering påav en
vårdverksamheten och arbetsuppgiftema. Det de medicinskt-tekniskaär
och samordnande uppgifterna de studerande fokuserar på, och det är
vårdverksamheten, inte handledningen, det centrala för deärsom
handledande sjuksköterskorna. Samtidigt upplever de studerande deatt
hamnar i underordnad elevroll praktikplatsen, vilken står ien
motsättning till den studeranderoll med kritiskt förhållningssätt som
högskolestudiema har varit inriktade på. kommerDe inte självklart in
i sjuksköterskerollen under praktiken. Istället blir de första månadernas
arbete krävande stålba , vilken Lindberg-Sandett fomrser som en av
initiationsrit i yrket.

år

KAPBORG, INEZ 1995 Evaluation of Swedish educationnursing
and professional Lärarhögskolan ipractice. Stockholm, Studies in
Educational Sciences Stockholm: HLS Förlag. Avhandling

Denna sammanläggningsavhandling fem tidigare artiklar.summerar

Kategorisering: Utvärdering, utbildningseffekter, sjuksköterskeutbild-
ning

Sammanfattning:
Kapborg utvärdering utbildning. Hennes speciella fokustar ärupp av
utvärdering sjuksköterskeutbildningens relation till yrkesutövningen.av
"Programutvärderingen visar sjuksköterskorna i nöjda medatt ärstort
den förberedelse utbildningen har för yrket, det finnsgett även om
brister på vissa områden. individuellaDen utvärderingen visar på
brister i individernas matematikkunskaper, vilket betydelse för deär av
beräkningar medicindosering kan viktig uppgift förav som vara en
sjuksköterskan.

III

DERBRING, LENA STÖLTEN, CHARLOTTE .Sjukskö-1992
terskeutbildningensforskningsanknytning- och verklighet.vision Lärar-
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specialmetodik,ochpedagogikförInstitutionenMalmö,högskolan i
AlmqvistStockholm:Paedagogica 100.PsychologicaStudia et

AvhandlingInternational.Wiksell

lärarroll,inlärningsprocess,ochUndervisnings-Kategorisering:
sjuksköterskeutbildninginstitution,

Sammanfattning:
forskningsanknytningensochvårdhögskola,fallstudie frånDetta är enen

läraremedIntervjuerbeskrivs.1982-1988periodenunderutveckling
undervisningen.roll ifåttomvårdnadsforskningen har störrevisar att en

denpåbreddenliksomdjupet,påbehandlatsocksåharDen mer
visarstuderandefrånEnkätsvarblivitanvänds större.forskning som

Däreftertill 1984.frånforskningsanknytningen 1982ökningockså aven
dessatillförklaringminskat. Enroll haforskningensemellertidverkar

frånförändratskursplanenkanresultatmotsägelsefulla attnågot vara
betydavilket kanintegrativ, attblitilltill 19881984 att mer

kanförklaringtydlig.mindre Enblivitforskningsanknytningen annan
ansvaradedessaeldsjälar, ochdrivitsharförändringeniligga att av

aktuellaför desjälvautsträckningperioden i störreinledningeni av
tillspriditssedanforskningsanknytningen harförAnsvaretkurserna. en

något.harutvecklingentill avstannatlettvilketbredare attgrupp,

ät

KERSTIN tillPETERSSON, kallFrånERLÖV, IRIS 1992
sekel.underarbeteochutbildningSjuksköterskans ettpersonlighet.

Avhandlinginstitutionen.Pedagogiskauniversitet,Lunds

sjuksköterskeutbildningHögskoleutbildning,Kategorisering:

Sammanfattning:
iförändringarbeskrivaochanalyserasyfteAvhandlingens är att

årstill 1977fram1900-taletbörjanfrånsjuksköterskeutbildningen av
tillgrundutbildningengällatillArbetetvårdreform. avgränsat attär

utbildningendeldenfokuseringmedallmänsjuksköterska somav
iinnehållUtbildningensbarnsjukvård.ochbamavårdhandlar sesom

syfteområdet. Iinomyrkesfunktion attsjuksköterskomastillrelation
valt tvåförfattarnaharförändringaroch dessutbildningenbeskriva

utgångspunkter:
utvecklatsochuppkommitsjuksköterskeyrketharHur

studium.förväljsbarnsjukvård närmareochBamavård ut ett
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Resultatet kan sammanfattas i fyra ideologiska faser vilka speglar sin
tid och har varit avgörande för utbildningens utveckling: Densom
kristna ideologins fas, den medicinska ideologins fas, den medicin-
tekniska ideologins fas och den holistiska ideologins fas.

*

ABRANDT, MADELEINE 1997 Learning physiotherapy: The
of formal education anaimpact professional Linköpingsexperience.

universitet, Linköping Studies Education and Psychology 50.no
Avhandling

Kategorisering: lnlämingsprocessen, sjuksköterskeutbildning

Sammanfattning:
Abrandt studerar hjälpamed fenomenografisk metod och kontextuellav
analys sjukgymnaststuderandes uppfattningar centrala begrepp inomav
yrket, hur uppfattningar och perspektiv på yrket förändras undersamt
och efter utbildningen. Studerande i olikatvå har intervjuatsgrupper
under andra och femte sista terminen utbildningen ena gruppen,av
respektive under sista terminen och månader18 efter andraexamen
gruppen.

det gällerNär begreppen rörelse, hälsa och funktion kan upp-
fattningama antingen holistiska eller biomedicinska. Detgrupperas som
vanligaste individens uppfattningar konsistentär holistiska elleratt är
blandade. Förändringarna under och efter utbildningen små.är

Förhållningssättet i interaktionen med patienten förändras under
utbildningen från patientcentrerade inriktning i början tillen en mer
sjukgymnastcentrerad inriktning i slutet. Efter 18 månaders yrkesverk-
samhet förhållningssätten åter patientcentrerade.är aspektEn ärannan

kommunikationen med patienten och sjukgymnastens beslutsfattandeom
behandlingen uppfattas integrerade eller separerade. Härom som

förskjuts uppfattningama både under och efter utbildningen från den
separerade till den integrerade.
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vid AMU-centerUtbildning11

OLOFPERTHÅNG, tillförhållningssättVuxenlärarens1984
Universitatis Gotho-studie AMU. Actadeltagarerfarenheter. En inom

AvhandlingEducational Sciences 47.inStudiesGöteborgburgensis.

deltagarerfarenhetervuxenutbildning,AMU,Kategorisering

Sammanfattning:
tillvaraberedskapochattityderlärarnaspå att tafokuserarStudien
Under-Sverige.iför AMUinomerfarenheterstudenters ramenvuxna

deninledningsskedetundervisar igäller läraresökningen avsom
Frågeställningamakontorsutbildningen. är:allmänna

tidigaretill deltagarnasi relationundervisningenilärarnaVad gör
beteendeerfarenheter

intentionerdettadeVarför gör
erfarenhetertillförhållningssättvilketisammanhangdetHur utser

kontextuttrycktillkommer
Deltagargrup-lärarstudie.deltagarstudie ochArbetet består enenav

medarbetsmarknadsutbildningtillbestod antagnapersoneravpen
vidmaj 1980tilloch framdecember 1979tidenunderkontorsinriktning
ochmedintervjuerfyragenomfördesSammanlagttvå AMU-center. var

förberedandeinom delärareomfattar 41Lärarstudiendeltagarna.en av
teoretiska ämnena.

bearbetamöjliginteproblemställningenfann attFörfattaren att var
iinnebördenformulerades, dels måsteförutsättningarTvådirekt.

hur lärarnastudiedels måstepreciseras,erfarenhetbegreppet aven
vadFråganföretas.erfarenhetertill deltagarnassigrelaterar somom

obesvarad.erfarenheterdeltagarnastill ärförhållningssättolikaskapar
bland deurskiljashar kunnatorganisationsmönsterhuvudtyperFyra av

nämligen:lärarna,41

hjälpare.ochhandledaremed lärarenstudierIndividuella som
klassensinomklassenelleriArbete ram.grupp

diskussionsunderlagoch ärlektions-dvs.klass,sammanhållen
framträdande.

arbetsmönster.Växlande
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förhållningssättFyra extraheras, nämligen: Avvaktande, Fördjupande-
ämnesrelaterat, Fördjupande-individrelaterat och Möjlighetsskapande.

relaterasDessa sedan till organisationsmönster och lärarnas insatser för
stödja samarbete mellan deltagarna. finnsDetatt skillnad i arbets-en

mellan de olika ochmönster denna bekräftasämnena väl deltagarnasav
framställning arbetsformer och undervisningsmönster.av

*

ELLSTRÖM, PER-ERIK 1984 Rationality, Anarchy, and the
planning of change educationalin study oforganizations. A problem
solving and planning of change small workin Linköpingsgroups.
universitet, Linköping Studies Education No 22. Avhandling

Kategorisering: utbildningsplanering,AMU, problemlösning i grupp

Sammanfattning:
Syftet med studien studera problemlösningsprocesser i planeradattvar
förändring, i utbildningssituationer, deras karakteristika, bestämnings-
faktorer och resultat. Studien ägde i små arbetsgrupper förrum sex
lärares deltagande i genomförandet planerad förändring. Undersök-av
ningen genomfördes del action research-projekt inomett tresom en av
AMU-enheter.

Arbetets teoretiska fokus vilar på problemlösning i utifrån tvågrupp
konstruerade analysmodeller för studiet planerad organisations-av
förändring, nämligen: sociala interventionsmodellenDen och den
politiskt interaktiva modellen. modellerDessa användes för hypotes-
generering och för analys data.av

Studiens variabler delas i huvudgrupper, vilka kallas:tre
föregående, och resultatvariabler. Data rörande dessa variablerprocess-
samlades via frågeformulär, intervjuer och innehållsanalysnoggrann

bandinspelningar och andra dokument rörande underav grupprocessen
förändringsarbetet.

Undersökningen visar arbetsgruppema skiljer sig både vadatt
gäller strategier för problemlösning och vad gäller det arbete lademan
ned på sina problemlösningsuppgifter. Skillnaderna mellan arbets-

berodde skillnader i förhållanden föregick förändring-gruppema av som
i första hand på den organisationsnivå vilkenpå undersökningenen,

genomfördes.
Vad gäller den relativa effektiviteten de olika processvariablemaöver

med hänvisning till resultatet förändringen, visade det sig gradenattav
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strategi foroch nedlagt arbete viktigare denänvarengagemangav
olikaproblemlösning användes i de arbetsgruppema.som

Ik

RÖNNQVIST,ELLSTRÖM, DAVIDSON, BoPER-ERIK,

DAN verksamhet. analyskultur och AMU:s1990 EnKontext, av
Linköping,och pedagogiska miljö. Universitetet i Rapportorganisation

och psykologifor pedagogik 152.från Institutionen

kultur, organisation,pedagogisk miljö, styrning,AMU,Kategorisering:
undervisningsforrnermål,ledning,

Sammanfattning:
beskriva pedagogiskamed studien dels AMU:sHuvudsyftena är att
administration/ledning, delsavseende undervisning ochmiljö med på att

depedagogiska miljön formas/styrsvilket denanalysera på sätt av
verksamhetenorganisatoriska förhållanden under vilkasamhälleliga och

bedrivs.
teori ochpedagogisk miljöanalys begreppetUtifrån samtaven

organiserad verksamhet utvecklasstyrningforskningtidigare enavom
pedagogis-teoretisk modell för analysera denochbegreppsapparat atten

miljön inom AMU.ka
högre gradinstitutionellt perspektiv iFörfattarna än ettatt ettmenar

pedagogiska miljönförståelse hur denrationalistiskt kan bidra till aven
fram till fyradiskussionen ledervidareinom formas.AMU Den teser

nerkortade före-vilka någotdåvarandeverksamheten inom AMU,om
i likhetorganisation,följande: förstaspråkar Den säger atttesen som,en

ideologiskt-omgivning med skildainstitutionelllever imed AMU, en
tillolika mekanismer, formastenderarkulturella ettmönster att, genom

delkulturer/ideologier.med eller flerasocialt tvåflerkulturellt system
verksamhetochinre kulturAMU-centersandraDen säger att etttesen

organisationsnivå.personella ramfaktorer påmateriella ochformas av
politisk-admini-samspel mellansinbestäms iDessa tur ettavramar

ideologisk-kulturella tryck AMU:sstrativa beslut, det utövas avsom
idemografiska strukturenomgivningar och deninstitutionella närsam-

skerverksamhetstyrningentredje AMU:shället. Den säger atttesen av
styrning, dvs.icke-hierarkiskmellan hierarkisk ochsamspelettgenom

politisk-administrativa beslut och olikamellansamspel typerettgenom
fjärdeinstitutionella omgivningar.organisationens Denpåverkan frånav

delar. första delenuppdelad i två Densistaoch säger att ettärtesen
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skolinriktat undervisningsmönster undervisningsmetodik bättreärsom
arbetslivsorienterat undervisningsmönsterän med dess åtföljandeett

handlingsorientering hos lärarna. Tesens andra del föreslår vidare deatt
observerade sambanden mellan skolinriktat undervisningsmönster ochett
positiva kursdeltagarreaktioner inte uttryck för pedagogiskär ett en
lagbundenhet orsak-verkan-karaktär. ställetI sambanden uttryckär ettav
för institutionaliserade föreställningar, hos såväl lärare kurs-som
deltagare, undervisningens kontext.om
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arbetslivetiVuxenpedagogik12

arbetslivochUtbildning

HELM-CLAES,ALEXANDERSSON,STAFFAN,LARSSON,

OLOFTHÅNG, PERGLEN Arbetsupplevelse1986OCHSTAD,
Gothoburgen-Universitatisfacklärda.icke Actautbildningssyn hosoch

Educational Sciences 57.StudiesGöteborgsis,
Yrkesut-PRI-vux-projektetfrånsammanfattar resultatenSkriften

vuxenutbildning,inom kommunalmålgrupperprioriteradeförbildning
SÖ.finansierat av

utbildningssynRekrytering,Kategorisering:

Sammanfattning:
där totalt 194delstudier,resultaten från femsammanfattarm.fl.Larsson

sjuk-verkstadsarbetarelager- ochmejeri-, teko-,facklärda samticke -
kortutbildade arbetareStudien visarintervjuats.vårdsbiträden har att-

tillrelaterasdär utbildning enbartutbildningssyn, ettoftast har snäven
längrehararbetareuppgifter.speciella Deellerarbetespecifikt ensom

därutbildningssyn,vidareutbildning har däremotyrkesrelateradej en
funktioner.personliga,ha andra,kunnauppfattasutbildning även mer

möjligkrävs ellerkompetens ärdvs. denenkelt,arbetetOm är somsom
sig någonförväntarinteellerbegränsad,använda äratt manom

tillutbildningssynleder attarbetssituationen,förändring i snäven
dennarekryteraindividen.för Förmeningsaknarutbildning att grupp
förändringararbetet. Sådanaiförändringaralltsåutbildning krävstill

välochutbildning,behov näruppleverleda tillkan ettatt manavman
utbildningssynenförförutsättningarfinns ocksåutbildningdeltar i att

vidgas.ska

projekt:Övriga till dettakoppladedelpublikationer IIIi ärsom

utbildningensochbetydelseArbetetsS.Alexandersson, C., Larsson,
livssituation.på sinmejeriarbetaresstudieempiriskfunktion. En synav
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Rapporter från Pedagogiska institutionen, 1982: l Göteborgs universi-
tet.

Alexandersson, C., Thäng, P-O. Förändras människan utbildningav
Verkstadsarbetares uppfattning effekter utbildning. Rapporter frånav av
institutionen för pedagogik, 1987:06, Göteborgs universitet.

Fransson, A. Larsson, Who takes the second chance Implementing
educational equality adult basic education Swedish context.a
Göteborg: Göteborgs universitet, Reports from Department of Education
and Educational Research, 1989:2.

Fransson, A., Larsson, S. Att till vuxenstudierta steget minskatom-
avstånd och främlingskap, Kollegiet för vuxenutbildning, Studiesteg
för Publikation från institutionen för pedagogik, Göteborgsvuxna,
universitet, 1990:03.

Helmstad, G. Arbetets betydelse och utbildningens funktion. 24
tekoarbetares upplevelser sitt arbete och utbildningens funktion. 60-av

från institutionenpoängsuppsats för pedagogik, Göteborgs universitet.
Maj 1983.

Helmstad, G. Larsson, Föreställningar utbildning: Intervjuerom
med lagerarbetare. Göteborg: Göteborgs universitet, frånRapport
Institutionen för pedagogik, 1985:9.

Larsson, S., Arbetsorganisationen studiehinder icke facklärda ochsom -
vuxenutbildning. Abrahamsson,I K., Rubenson, redK., Den nya
utbildningsklyftan 90-talets utmaning., sid 80-93 Stockholm, 1986:-
Liber Utbildningsförlaget.

Larsson, Thäng, P.O. Arbetets betydelse och utbildningens
funktion: En empirisk studie sjukvårdsbiträdens på arbete ochav syn
utbildning. Göteborg: Göteborgs universitet, Rapport från Institutionen
for pedagogik, 1985:3.

Thäng, P.O. Kompetensutveckling och karriäruppfattning bland
utbildningsovana inom verkstads- och tekoindustri. Kollegiet for
vuxenutbildning: Studiesteg för Publikation från institutionen förvuxna.
pedagogik, Göteborgs universitet, 1990:03.

*
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THORVALDENGVALL, hinder föroch1980 Förutsättningar
Studies inuniversitet, LinköpingLinköpingssmåföretagsutbildning.

AvhandlingEducation No 10.

kompetensutbildningsbehov,Arbetsliv,Kategorisering:

Sammanfattning:
färreföretag medoch medelstorautförts i småundersökning harDenna

förstaunderordnade mål har ställts Detanställda.200 Treän varupp:
förorganiseradeutvecklingsfonder skalldiskutera hur attatt vara

utbildningsbehov. tvåoch Detutvecklings-målgruppenstillfredsställa
behovetanalysera delshar varitunderordnade målenandra att av

dessa behovutsträckningdels i vilkenföretagen,utbildning inom
dedvs.i vad intressentema,med utgångspunktuppfyllts. Behovet mäts

för-åstadkomma iorganisationen velatellerföretagetanställda och
medsyftetövergripandesituation råder. Dettill denhållande som

fortbildning ochmodell för analysvarit byggahararbetet att avupp en
kooperativvilar teorierStudien påi småföretag.vidareutbildning enom

innebär dennaorganisationer. detta fallmellan Iinteraktionochprocess
sig tillindivider ochutsträckningvilkeni anpassargrupperprocess

allmänna mål inom givnauppnåförsökavarandra för att ramar.
arbetslivsut-behovetmodell för hurfram tilllederArbetet aven

det kanoch hurvidareutbildning i företag uppstårochbildning
metod förupphov tillhar det givittillfredsställas. attDessutom en

relation tillvariation ioch dessutbildningbehovetstrukturera av
metodenvisar ocksåResultatet ärstorlek.företagets attprocessenav

intressegrupp,tillhörighet tillVidare kananvändbar. attnotera enman
förutgjort huvudramamaharekonomiskaochkompetens resurser

projektet.

10k

JHOLMER, industrin.lågutbildadeförutbildning iAN 1987 Högre
EducationalStudiesGöteborgGothoburgensis,UniversitatisActa

AvhandlingSciences 60.

förutsättningar/hinderarbetsliv,Universitet,Kategorisering:

Sammanfattning:
vidproblemanalysera möjligapåvisa ochsyfteAvhandlingens är att

korttidsutbildadeutbildning förgenomförande högreochplanering av
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i arbetslivet. Arbetet består fyra vilka i och ordningmoment turav
behandlar:

Högskolerefonnen och dess målsättningar.
Beskrivande några universitetsutbildningar vilka till arbetareav gavs

och tjänstemän inom och bilindustrin.varvs-
Granskning vilka möjligheter och förverkligagetts attav som ges

intentionerna i högskolereformens propositionstext.
Teoretisk prövning iakttagelser gjorda i de fallstudier arbetetav som

bygger på.
Holmer uppmärksammar rad förhållanden, övergripande socio-en

ekonomiska, organisatoriska och individuella, vilka kan hinder ochvara
förutsättningar för förverkligande genomförandet den aktuellaav av
utbildningen. Med tanke på de hinder och problem lagts i dagensom

författarenundrar reformens fördelningspolitiska ambitioner fåttom
någon chans förverkligas. Två lösa problemetvägaratt att presenteras.

går utbildningDen sker inom högskolans reguljäraena genom som
och och bestämmelser planmässigt gäller försystem genom organ som

högskolan. utgår frånEn högskolannår viaexternaannan resurser som
anslag, uppdragsutbildning och liknande. Uppfattningarexterna om

utbildningens värde, användbarhet och liknande måste enligt Holmer
uppmärksammas i högskoleutbildning vänder sig till korttidsut-en som
bildade i arbetslivet. finns dessutom skälDet till knyta utbild-att an
ningen till deltagarnas arbetssituation. Vidare måste det medvetandegö-

vad lärarna tänker och kan vad gäller kulturella och vetenskapligaras
verklighetsbilder.

ik

BAUER ALFREDSON, BETTY 1991 Förändringsarbete i
äldrevården. Utvärdering personalutbildning institutionsbundeninomav
och alternativ äldrevård. Lunds universitet, Pedagogiska institutionen.
Avhandling

Personalutbildning,Kategorisering: utvärdering

Sammanfattning:
Studien syftar till visa utbildning inte bara utökar personalensatt att
kompetens och insikt med adekvata attityder äldregentemotmer
människor också bidrar till högre vårdkvalité för patienterna ochutan en
bättre arbetsförhållanden för personalen.

Undersökningsgruppema patienter och personal vid lång-utgörs av
vårdsinstitutioner och alternativ vårdfonn. Empirin insamlades meden
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intervjuer,hjälp frågeformulär, beteendeobservationer, observationerav
funktionsnivå,psykometri, ADL-status och utvärderingen avav

patientutveckling.
PersonaleffekterResultaten visade på: l i form ökad kunskapav

emotionella, motivationsorienterade attityder.såväl och socialasom nya
högre kompetens professionelltinnebar i sin ochDessa etttur en mer

patienterna. Arbetsrelaterade effekter inne-förhållningssätt 2gentemot
ökad motivation, ökad kvalité och ökad arbetstillfredsställel-fattande en

Patienteffektema innebar patienterna blev mindre hospitalisera-3 attse.
medvisade färre beteendesymptom och tillfredsställelsede, störreen

slutsatsen studien visar hur utbildning ivården. Författaren drar att
kunskap äldrevården och tillfredsställande planeringsamarbete med om

lämplighet förkvalitetssäkrande åtgärder kan skapa komplexenav
arbetet inom flerdimensionell vårdideologi.en

l=l==l=

MONICAWÅGLUND, ledarskap. Analys1993 Orientering mot av
UppsalaUniversitatis Upsaliensis,chefsutbildning för läkare. Actaen

Avhandlingeducation 49.studies

Kategorisering;
utvärderingledarskap,Chefsutbildning,

Sammanfattning:
chefsutbildningen för läkareundersöka och hurStudiens syfte är att om

managementutveck-deltagitklinikchefer ipåverkat dehar ettsom
funktionUtgångspunkten deras på sinlingsprogram. är somsyn egen
inlämingsför-har lärt och hurdanaoch vad deledare. Frågan är om

utvecklingsprogrammet.hållandena inomvar
efterintervjuades före och kortdeltagare i dessa15 program

datasamladesgenomförande. Dessutomprogrammets genom
deltagande observation.ochkommunikation med lärarna genom

olikaledarskap kan beskrivas på åttaUndersökningen visar sätt.att
frågan vad de lärt sigresultat påEtt ärannat att svaret av program-om

tolkningsgrund väljer.beror vilkenmet manav
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organisationarbetslivets och förändringOm

MARGARETHAMILSTA, 1994 Målstyrning och mellanchefers
delaktighet och tillfälligheternas fallstudiearbete hierarki, spel. En av-

ofentlig förvaltning. universitet,företag och Linköpingsprivatett en
Education and Psychology AvhandlingLinköping Studies in 40.

Institution och organisationKategorisering:

Sammanfattning:
målstyming fungerar upplevsstuderat hur hos ochMilsta har av

privat företag offentlig förvaltning.mellanchefer i två fall ochett en-
uppstår i samband med målstymingen kanproblemDe samman-som

delaktighet spel.begreppen hierarki, och tillfällighetemasfattas i de tre
hierarkiskt medförmålstyming införs i dettaNär motsätt-systemett

hierarkiska finns kvar,och dubbla budskap.ningar Det systemet
till lägremålstymingen innebär ska delegerassamtidigt att ansvarsom

iblir lätt bristande lägre nivåerDelaktigheten i pånivåer. processen
dessutomsådant Mellanchefema uppleverorganisationen i ett system.

tillfälligheter, lösa problem förderas arbetedel styrs attatt stor avaven
samtidigtmotsättning mellan med målfinnsstunden Här att styraetc. en

Likhetemaslump och tillfällighet.upplever styrsatt man avsom man
sig skillnaderna.fallen visarmellan de två större änvara

användbaraolika perspektiv kanvisar också hurMilsta närvara
perspektivetnivåer. rationalistiskaanalyseras på olika Detmålstymingen

teoretisk nivå.målstymingen normativtanvändas för förståkan att en
institutionelltideologisk nivå.lärandeperspektiv användbart på EttEtt är

den lokala,användbart för förståslutligenperspektiv är mest att
målstymingen.tillämpningenpraktiska av

ik

KJELLBERG, Förändringsarbete förvaltningen. En1991 inom
Pedagogiskapraxis-pedagogisk Stockholms universitet,ansats.

Avhandlinginstitutionen.

OrganisationsutvecklingKategorisering:

Sammanfattning:
förändringsarbete medöka förståelsen försyfteUndersökningens är att

samverkan inombegränsningar och hinder föravseende möjligheter,på
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statlig förvaltningsmyndighet. Förändringsarbetet studeras utifrån treen
olika aspekter:

nivåperspektiva förhållandet individ-organisation-ett tarsom upp
samhälle.
b mål- och strukturperspektiv.ett

dec förvaltningsideologier påverkar olika aktörers värderingar isom
sitt handlande.

aktuella tidsperiodenDen för undersökningen, kan1978-1980, ses
brytningstid, begynnande period omvandling, förnyelsesom en en av

och omprövning. Datainsamlingen utförd i enlighet med aktions-är en
forskningsansats.

begagnadeDen metoden kan beskrivas kvalitativ med tyngd-som
punkt på tolkning. Med utgångspunkt i tanken all offentlig maktatt
kommer från folket modeller. beskriverDe besluts-presenteras tre
fattande och innovativt arbete individ-, organisations- ochettur
samhällsperspektiv. Innovation följs antal episoder. Efter varjeettav
episod genomförs tolkning hur möjligheter hinder förochen av
samarbete utvecklas. Sammanfattningsvis antyds gåren process som
från traditionsbunden, organisationskultur till modern ochtäten en mer

sådan utifrån vilken förvaltning analyseras pedagogisktöppen etten ur
perspektiv.

*

EDVARDSSON STIWNE, ELINoR Förändringsprocesser1997 i
kommunal studie ochEnorganisation. organisering menings-av
skapande två förvaltningar. Linköpings universitet, Linköping Studiesi

Education and Psychology Avhandling52.No

Institution och organisation, förändringsprocessenKategorisering:

Sammanfattning:
Edvardsson Stiwne studerar planeringsstadiet inför förändring ien en
kommunal organisation. Studien gäller främst hur meningen med och
förväntningarna på förändringen skapas i organisationen, och detta

förvaltningar förundersöks i två olika respektive fastigheteromsorg
kommun.inom en

Undersökningen visar meningsskapandet kontextuellt ochäratt
bygger på identitetsskapandet inom respektive Dessagrupp. processer

centrala för förstå hur förväntningar på och organiseringsstrategierär att
inför förändringen utvecklas. Omsorgsgruppen formellär en grupp av
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och ståperiferasiguppleverträffas.sällan Deföreståndare varasom
inför denavvaktandeochdefensivtförhåller sigdehierarkin, ochlågt i

offensiva i sinaktiva ochdeförändringen. Däremotplanerade ärcentralt
organisa-centralt ibefinner sigFastighetsgruppenkontext. meregen

tillsammans.arbetar dessutomtillhör näraoch detionen, gruppensom
förändringen.planeringenaktiv del iDe tar av

arbetslivochArbetslöshet

HAGSTRÖM, TOM arbetslivet.införberedskapArbetslösas1988
ochförhållningssättaktiva-passivaanalysochkartläggningEn av

universitet,Stockholmslivsförhållande.olikabetydelsen yttreav
arbetsmarknadspolitiskförDelegationeninstitutionen.Pedagogiska

AvhandlingArbetsmarknadsdepartementet.forskning,

förhållningssättArbetslöshet,Kategorisering:

Sammanfattning:
iarbetssökandefrån 219enkätsvarbyggeravhandlingHagströms

dessa.Örebro med 43intervjuerVilhelmina,och samtStockholm, av
analyserashalvåret 1987. GruppenförstagjordesUndersökningen

arbetslöshets-tillförhåller sigarbetslösadeaktivt/passivthurutifrån
idekännetecknas störreindividerna attaktivasituationen. De av

fritidssysselsättningar,hemarbete,medsigsysselsätterutsträckning
ochkontaktersocialaharbättre,mårsjälvhushållning Dessaetc. mer

ocksåharsituation. Desinpåverkamöjlighetupplever merattstörre
glesbygdsortenarbetslösa iframtidsplaner. Deochmålutvecklade

andradepåarbetslösaaktivautsträckning äniVilhelmina är större
deocksålönearbeteslag attgörSysselsättningar änannatorterna. av

i högreaktivitetsnivån ut-högabehåller denVilhelminaiaktiva
Örebro Stockholm.ochiaktivabörjanfråndesträckning än

knappastdiskuterasavhandlingpedagogiskdettaTrots äratt en
arbetslöshet.vidaktivitetrolleventuellaVuxenutbildningens som

endastdock, närberörsarbetsmarknadsutbildningDeltagande i men
bak-åtgärderarbetsmarknadspolitiska taserfarenhet som enuppav

grundsfaktor.
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14 Antologier

Som hjälp till den söker översiktslitteratur inom området förtecknassom
här några antologier, vilka finns med under andra rubriker iäven
bibliografm.
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18 Kommunal Vuxenutbildning
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19 Universitet och högskola
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