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Projektet Nordisk pedagogisk encyklopedi var ett försök, som dessvärre 

misslyckades, att för en läsekrets från de nordiska länderna skapa ett omfattande 

historiskt orienterat bokverk om utbildning och utbildningsfrågor. Förebilden var 

tysk, nämligen den planerade utgivningen av Enzyklopädie Erziehungswissenschaft. 

Handbuch und Lexikon der Erziehung, som med Dieter Lenzen & Klaus Mollenhauer 

som huvudredaktörer skulle komma att utges i 12 band (13 volymer) åren 1983–1986 

på förlaget Klett Cotta i Stuttgart. Den nordiska projektgruppen hade kontinuerlig 

kontakt med den tyska redaktionen, följde förberedelsearbetet och försågs 

fortlöpande med kopior av samtliga artikelmanuskript i takt med att dessa flöt in och 

reviderades. Med jämna mellanrum postades en uppsättning manus till Danmark, en 

till Norge och en till Sverige. Väldiga pappersmängder var således i omlopp. 

Den nordiska encyklopedin skulle vara mindre omfattande, kanske fyra volymer 

om sammanlagt 1 200–1 500 sidor. Den vägledande principen var ”att fenomen och 

begrepp av väsentlig betydelse för pedagogiken i Norden presenteras i sina historiska 

sammanhang” (p. 3). Det vi fann mest inspirerande – vid sidan av manuskriptens 

genomgående höga kvalitet –i den tyska encyklopedi som tog form var just det 

historiska perspektivet, vilket varit märkvärdigt frånvarande i synnerhet i den 

amerikaniserade svenska pedagogiken:  

”Det som gjort intryck på oss i det planerade tyska verket är det utpräglat 

historiska och begreppsklargörande intresse som präglar många av manuskripten. 

Detta slags intresse finns väl företrätt i tyskspråkig vetenskap, men inte bara där: I 

Frankrike liksom t ex i USA finns framstående forskare som strävat efter att 

socialhistoriskt placera det pedagogiska tänkandet och den pedagogiska praktiken, 

och några av dem (Durkheim resp Cremin) har bildat skola. Vi föreställer oss att en 

nordisk pedagogisk encyklopedi uppbyggd enligt sådana principer skulle utgöra en 

tillgång för forskare och praktiker inom det pedagogiska fältet.” (pp. 6 f) 



PROJEKTGRUPPENS KONKLUSION EFTER SEMINARIET OM PROJEKTET NORDISK
PEDAGOGISKENCYKEOPEDIPÅ KOLLEKOLLE 1981-04-02.

Vi är giada att så många accepterade inbjudan tiii seminariet
2 aprii om projektet Nordisk pedagogisk encykiopedi, och vi har
haft nytta av den seriösa och kritiska behandiing som bestods
projektidën.

Projektet befinner sig på pianeringsstadiet, om ens det, och vi
kan förstå att fiera av deitagarna fann det svårt att kommentera det
på grundvai av det utsända materiaiet. Kanske var det ändå på sätt_
och vis en fördei att diskussionen biev så förutsättningsiös. Nu är s
det hursomheist: dags att mer energiskt precisera projektets inten~
tioner och karaktär.

I ett par avseenden har vi reviderat projektpianen, bi a under in-
tryck av de reaktioner vi mötte under seminariet. I det ursprungiigaI
projektutkastet var dispositionen aiitför eiaborerad. En enkiare
disposition, som inte skiijer meiian forskningstraditioner och teo~
ritraditioner, är att föredra. Vidare har vi besiutat pröva möjiig-
heten att integrera det nordiska materiaiet i den övriga framstäiië
ningen. Ursprungiigen pianerades två band om de nordiska iändernas
utbiidningssystem och pedagogiska forskning. Vi menar att det är
mer ändamåiseniigt och mer genomförbart att inarbeta deiar av detta
tiiitänkta materiai i grundartikiar och stickordsartikiar inom ramen
för den samiade heiheten. Därigenom gör vi avkaii på en systematisk
deskriptiv genomgång av förhåiianden i de nordiska iänderna. I stäi-
iet kan framstäiiningar av sådana förhåiianden antingen arbetas in
som integrerade deiar av de bredare grundartikiarna eiier, när det
gäiier mer avgränsade fenomen, utgöra stickordsartikiar.

I dessa bägge avseenden: förenkiing av dispositionen samt integre"
ring av det nordiska materiaiet, har projektgruppen efter semina-
riet funnit aniedning att revidera de tidigare pianerna. Men in~
tentionerna bakom den ursprungiiga projektidën kvarstår. Vi menar



fortfarande att en nordisk pedagogisk encykiopedi är ett projekt

värt att satsa på. Och vi menar fortfarande, i 1ikhet med semi~

nariedeitagarna, att ett sådant projekt bör ha en "piuraiistisk"

prägei, vä1 att märka i betydeisen att strävan ska vara att göra

skiida teoritraditioner och forskningstraditioner rättvisa utifrån

deras egna förutsättningar, i deras historiska sammanhang.

I det föijande har vi försökt så 1ângt som nu är möjiigt precisera

projektidën.

Disposition, omfattning

Den nordiska pedagogiska encykiopedin pianeras omfatta

band 1: Grundartikiarom Pedagogiska teorier och forskningsmetoder

band 2: Grundartikiar om Sociaiisation, uppfostran och utbiidning

band 3 och band 4: Kortare stickordsartikiar som hänvisar ti11 re-
ievanta grundartikiar. Stickordsartikiarna ordnas i en enda a1fa~

betisk faija från A tiii o.
'

Omfånget kan beräknas tiii 1200-1500 sidor, fördeiade på fyra voiymer.

Den principieiia skiiinaden meiian grundartikiar (band 1 och 2) och

stickordsartikiar (band 3 och 4) har inte med artikiarnas 1ängd att
göra.Ski11naden1igger i att grundartikiarna är bredare vad gäiier

historiska, geografiska eiier probiemmässiga perspektiv, medan stick-

ordsartikiarna behandiar mer avgränsade fenomen. Antingen är en

stickordsartikei heit enkeit en ordförkiaring med hänvisning tiii

andra artikiar för fördjupning, eiier också innehäiier stickords-

artikein en mer utredande behandiing av ett avgränsat fenomen. En

stickordsartikei kan t ex rubriceras "Liiieskoior" och handia om

detta specifika, i tiden och rummet avgränsade danska fenomen, och

kompietteras med en hänvisning ti11 grundartikein "Reformpedagogik"

i band 2. På så sätt förestäiier vi oss att de bägge typerna av

artikiar skuiie kompiettera varandra: iäsaren går ti11 en stick-



ordsartikei för att få en ordförkiaring, korta upplysningar om be-

greppets genes och vissa sakuppiysningar, och för att vid behov gå

vidare tiii en grundartikei; Omvänt ger grundartikiarna de vidare

perspektiven och visar vägen ti11 de specifika fenomen som behand-

ias i stickordsartikiarna.

Inriktning, systematik

Den vägiedande principen för research, författande och redigering

ska vara att fenomen och begrepp av väsentiig betydeise för peda-

gogiken i Norden presenteras i sina historiska sammanhang.

I band 1 behandias pedagogiska teorier och forskningsmetoder. Fram-
stäiiningsmetoden är genomgående en historisk behandiing av grund-

iäggande begrepp: deras förhistoria och uppkomsthistoria, verkningsfl

historia och samband med andra begrepp, teoriutveckiingar och forsk~

ningsmetoder. Såvitt möjïigt bör varje artikei iniedas med en kompri-

merad ordförkiaring och en beskrivning av förhistoria och genes för

begreppet i fråga, och därefter föijer en framstäiining av den fort-

satta utveckiingen och omvandiingen och användningen av begreppet.

I band 2 presenteras uppfostran och utbiidning som verksamhetsfäit

och i institutionaiiserade former. I detta band skuiie en artikei

'om "Reformpedagogik" presentera skoïreformer och skoiförsök, för-

siagsvis från den tyska Kunsterziehungsbewegung tiii Tvindskoiorna,

men inte ge någon samiad översikt över stora pedagogiska tänkares

idéer. Sådant materiai hänvisas tiii band 1.

Även stickordsartikiarna, dvs band 3 och 4, ska11 så iångt som möjm

iigt förkiara begrepp och fenomen i deras historiska sammanhang, men

här är det fråga om mer avgränsade, specifika begrepp och fenomen.
En artikei om "Kreativitet" kan behandia betingeiserna för att detta

begrepp uppstår och vinner genkiang och tränger ut tidigare begrepp

som "skaparkraft" och "fantasi", samt viiken innebörd och funktion

begreppet kreativitet sedan haft för den pedagogiska teoriutveck-



iingen, den forskningsmetodiska utveckiingen, den didaktiska disfl
kussionen och curricuiumutveckiingen. Stickordsartikiarna hänvisar
vidare tiii grundartikiar och andra stickordsartikiar.

Systematiken i encykiopedin innebär såiedes att pedagogiska grund~
konceptioner, teorier och forskningstraditioner framstäiies i sina
historiska sammanhang och i förhåiiande tiii utveckiingen inom oiika
praxisfäit. Systematiken, sambandet meiian de skiida konceptioner
som behandias, ska växa fram ur de historiska sammanhangen. Detta
tiii skiiinad från den i många pedagogiska handböcker vaniiga sys-
tematiken som innebär att oiika forskningsområden eiier-institu?
tioneiit definierade deidiscipiiner sidoordnas (sociaipedagogik,w
psykoiogisk pedagogik... eiier vuxenpedagogik, speciaipedagogik...).
Tiii skiiinad från de fiesta pedagogikhistoriska framstäiiningarI
skaii nordisk pedagogisk encykiopedi inte vara kronoiogiskt utan
begreppssystematiskt uppbyggd. Brukaren ska aiitså kunna gå tiii'

ett begrepp som intresserar honom eiier henne, iåt oss säga "Krea-H
tivitet", iäsa en stickordsartikei om detta begrepp och iedas vidare

tiii andra begrepp och historiska sammanhang, samt erhåiia bibiio~
grafisk vägiedning.

Brukarsynpunkter

Förhoppningsvis skuiie en nordisk pedagogisk encykiopedi med denna
hinriktning och uppbyggnad i någon mån bidra tiii att ge mer stadga
och kontinuitet åt utbiidningsdebatten och -forskningen och den peq
dagogiska utbiidningen. inte minst iärar- och forskarutbildningen.

När det gäiier anpassningen tiii brukarkraven, t ex behovet av un-

dervisningsmateriai, förestäiier vi oss att man måste arbeta i två

steg. För det första skaffa resurser och möjiigheter att åstadkom~

ma en encykiopedi av god kvaiitet, som sedan för det andra kan fun-

gera som referens och hjäipmedei i det pedagogiska arbetet och som
eventueiit kan utgöra underiag för speciaiutgåvor av artikeimateriai
inom vissa temaområden ei dyi. Däremot skuiie det förmodiigen er~
bjuda oöverstigiiga probiem att sitta på fiera stoiar samtidigt ge-



nom att redan i första omgången, i produktionen av encykiopedin,

tiiigodose tnex högskoiornas och universitetens behov av undervis~
ningsmateriai;

En ur brukarsynpunkt viktig fråga är språkfrågan. Tyvärr är det

nog nödvändigt att ge ut en dansk, en svensk och en norsk edition,

aiternativt bara två editioner: en dansk-norsk och en svensk. Med-

arbetarna skriver på sitt eget modersmåi, varefter översättningen
Aav artikiarna som redan från början är skrivna för en nordisk iäse-

krets bör kunna bii en tämiigen okompiicerad teknisk angeiägenhet.

Ett särskiit probiem är tiiigängiigheten för finskspråkiga brukare.
Projektgruppen är angeiägen om medverkan från finska forskare, men

ser tiiis vidare ingen möjiighet att i sjäiva produktionspianen
kaikyiera in kostnader för en finskspråkig edition. Detsamma gäiier

isiändska.

Encykiopedins nordiska karaktär, förhåiiandet tiii det internatio=

neiia forskarsamhäiiet

Att Nordisk pedagogisk encykiopedi är nordisk innebär att den tiii-
kommer som ett samarbete meiian nordiska forskare, utkommer på nor-w

diska språk, och behandiar sådana pedagogiska begrepp och fenomen

som är av intresse för pedagoger i Norden.

Med andra ord: specifikt nordiska intressen utgör s a s den seiek-
'tionsmekanism eiier det fiiter som bestämmer vad som bör beredas

utrymme i encykiopedin och viika aspekter som är särskiit intressan-

ta. När det gäiier hur begrepp och fenomen ska behandias bör dock
inte encykiopedin begränsas av vad nordisk forskning har att er~

bjuda. Här viii vi tvärtom förespråka en iångtgående piuraiism, och

i första hand europeisk och amerikansk forskning och teori- och metodm

utveckiing ska mjöikas på användbart stoff.

I detta sammanhang bör nämnas det generösa erbjudande projektgruppen

fått från forskariaget bakom den Enzykiopädie Erziehungswissenschaft



som inom kort börjar utges av K1ett Cotta föriag i Stuttgart. Detta

verk ska11 omfatta 13 band, av viika de seX första presenterar a11~

männa teoretiska och metodiska frågor som har med uppfostran och ut-

biidning att göra samt genere11a drag i utbiidningsväsendets organisa-

toriska, rättsïiga och ekonomiska förhåiianden, och de föijande banden

framstäiïer det västtyska utbiidningssystemets oiika områden:

Band 1: Teorier och grundbegrepp

Band 2: Utbi1dningsforskningens metoder och resuitat

Band 3: Uppfostrans och utbiidningens måi och innehåii

Band 4: Uppfostrans och undervisningens metoder och medier

Band 5:'Utbi1dningssystemets organisation, rätt och ekonomi

Band ö: Den tidiga barndomens uppfostran'

Band 7: Uppfostran och undervisning i grundskoieåidern

Band 8: Uppfostran och utbiidning på 1ägre sekundärnivâ /14-16årså1dern/
Band 9I och 10: Utbiidning och sociaiisation i skoia och yrkesiiv

Band 11: Utbi1dning och sociaiisation i högskoian

QBand 12:-Utbi1dning och fortbiidning för vuxna

Band 13: Register . I
Denna EnzykiopädiefErziehungswissenschaft produceras genom en sam-

iad insats från det västtyska forskarsamhäiiet på området, och många

av bidragen iiksom de redaktioneiia övervägandena är av hög kvaiitet.

Därför är vi giada för de västtyska ko11egernas erbjudande att

en nordisk encyk1opedi fritt kan disponera det omfattande artike1~

.materiaiet, som kontinueriigt sänds ti11 projektgruppen i manuskript-

form aiiteftersom det utarbetas och revideras (en uppsättning ti11

Danmark, en tiii Norge och en ti11 Sverige). Därigenom har också pro-

jektgruppen möjiighet föïja och iära av sjä1va produktionsprocessen

och de västtyska ko11egernas vetenskapiiga och redaktioneiia över-

väganden.

Vår ambition är dock inte att översätta bidrag från Enzykiopädie

Erziehungswissenschaft (det är bara möjiigt i undantagsfa11 e11er

med kraftig bearbetning). Ambitionen med Nordisk pedagogisk encykio-

pedi är inte att importera specifikt tyska traditioner. Det som gjort

intryck på oss i det p1anerade tyska verket är det utpräg1at historiska



och begreppskiargörande intresse som prägiar många av manuskripten.
Detta siags intresse finns väi företrätt i tyskspråkig vetenskap,'
men inte bara där: I Frankrike iiksom t ex i USA finns framstående
forskare som strävat efter att sociaihistoriskt piacera det pedago-
giska tänkandet och den pedagogiska praktiken, och några av dem
(Durkheim resp Cremin) har bi1dat skoïa. Vi förestäiier oss att en
nordisk pedagogisk encykiopedi uppbyggd eniigt sådana principer
skuiie utgöra en tiiigång för forskare och praktiker inom det peda-

gogiska fäitet. Exempeivis den som syssiar med eiier intresserar sig

för vuxenutbiidning kan ha giädje av en stickordsartike11"Vuxen-

utbiidning" som utreder detta begrepps innebörd och historiska fram-
växt och varför just vuxenutbiidning sedan 1960~ta1et biivit ett

viktigt probiemområde för statlig pianering och pedagogiska insatf

ser från skiida intressegrupper, som ger bibiiografisk vägiedning
tiii standardverk och översiktsverk och som hänvisar tiii andra
stickordsartikiar (“F01kbi1dning", "Återkommande utbiidning",
"Livsiång utbiidning"...) samt ti11 grundartikiar som ger en bre~

dare framstäiining av utbiidningssystemen i de nordiska iänderna
och vuxenutbiidningens piats inom dessa.

Tre exempei

Principen för uppbyggnaden av Nordisk pedagogisk encykiopedi skuiie
aiitså vara att pedagogiska begrepp och fenomen som har betydeise

för oss här i Norden piaceras historiskt och därmed systematiskt i
förhåiiande tiii varandra, samt att denna ambition kan reaiiseras
med hjäip av inspiration från Enzykiopädie Erziehungswissenschaft
och andra jämförbara verk som nu koncipieras på fiera håii i väriden.

Låt oss med tre exempei försöka konkretisera ambitionen med Nordisk
pedagogisk encykiopedi:

Exempei 1. Under seminariet på Koiiekoiie nämnde Karsten Schnack
det vetenskapscentrerade iäropianstänkandet som exempei på något

som borde vara med i en nordisk pedagogisk encykiopedi. Schnack
preciserade probiemet på ett förtjänstfuiit sätt:



"... skaii det skrivas något om vetenskapscentrerat iäropians-
tänkande så menar jag inte att det ska vara en artikei som ge-

nomgår utveckiingen i den amerikanska forskningen och praxis

inom detta område. En sådan artikei ska i stäiiet redogöra för

viiken betydeise vetenskapscentrenïtiäropianstänkande fått i

de nordiska 1änderna, varifrån man hämtat inspiration, på vii-

ket sätt den amerikanska traditionen speiat in, i viika perio-

der, varför och med viika konsekvenser. Det är nödvändigt att

referera centraia drag i den amerikanska diskussionen Om dessa

ting men inte - eniigt min mening - att göra en egentiig same'
manhängande framstäiining av forskningen i USA inom området.'l

Detta är en pregnant formulering av en tänkbar princip. Men det är

inte den principen vi viii förorda.

Vi viii förorda en annan princip som vägiedande för arbetet med
INPE: Nämiigen att detspecifikt nordiska intresset för vetenskaps-

centrerat iäropianstänkande (att sådant tänkande faktiskt finns i

våra iänder, påverkar den pedagogiska ideoiogin och pianeringen

osv) ska utgöra l'fiitret" när detta begrepp ska behandias i NPE.
Den vägiedande frågan när vetenskapscentrerat iäropianstänkande

ska behandias i NPE bör vara: Vad har man som iärare, pedagog, forsé

kare i de nordiska iänderna behov av att veta för att förstå ett

sådant fenomen som vetenskapscentrerat iäropianstänkande, dess genes,

utveckiingsbetingeiser, skäien tiii dess genomsiag inom utbiidningsfl

ideoiogin och -pianeringen? I detta sammanhang är det motiverat att

i NPE presentera ett försök att förstå det vetenskapscentrerade iä-

ropianstänkandets uppkomst och utveckiing i USA och kanske i andra

iänder (Sovjetunionen). Det är en uppgift för NPE s medarbetare att

skaffa fram materiai i detta ämne, primärt kanske med stoff från

USA, som i nästa steg ökar våra förutsättningar att begripa varför

detta tänkande fått genomsiag i Norden.

Vi förestäiier oss aiitså en artikei I"Vetenskapscentrerat iäropians"
tänkande” där stoff och anaiysverktyg inte primärt hämtas från nor~

disk pedagogik. Vårt intresse för vetenskapscentrerat 1ärop1ans~



tänkande beror på vår historia och förhåiiandena här i Norden men

vår förmåga att begripa fenomenet' vetenskapscentrerat 1ärop1ans+~

tänkande är avhängigt av att vi söker oss utanför Nordens gränser.

Exempei 2

Låt oss fundera över hur begreppet enhetsskoia skuiie kunna behandias!

I handböcker och pedagogiska uppsiagsböcker brukar ett sådant begrepp

behandias som ett organisations- och curricuiumprobiem. När enhets~

skoia införts i skiida iänder, hur många årskurser den omfattar, anknyt-
ningar tiii andra skoistadier etc. I stäiiet förestäiier vi oss som

sagt att de specifikt nordiska förhåiiandena skuiie utgöra den se-

iektionsmekanism som avgör att enhetsskoietanken är intressant att

behandla, och ur viika perspektiv. För den utbiidningspoiitiska disÅ

kussionen och för den statiiga reformpoiitiken har enhetsskoietanken

i oiika utmyntningar varit en grundkonception under 1900-ta1et. När

enhetsskoianinförtsi Sverige, Danmark och Norge så har utvärderingen

av dess resuitat varit ett viktigt fäit för utbiidningsdiskussionen

och den pedagogiska forskningen. Förmodiigen kommer detsamma att gäiia

Finiand och Isiand som tämiigen nyiigen genomfört enhetsskoiereformen.
- Aiit detta och mycket därtiii är skäi tifl att enhetsskoietanken be-

handias.som-en grundkonception i NPE.

Men nästa fråga är: Hur ska artikein "Enhetsskoia" skrivas? Vad be-

höver vi veta för att förstå varför just enhetsskoietanken kunnat

få en så centrai piats inom utbiidningstänkandet de senaste 100 åren?

Och svaret på den frågan kräver att vi inte enbart ser tiii nordiska

förhåiianden eiier hämtar redskap från nordisk forskning. Här krävs

att förbindeiserna med industrialismen kiariägges, och med famiije~

1ivets och arbetsiivets omvandiingar, expansionen av statiiga åta~

ganden, de demokratiska styresformernas funktions- och iegitimations-

probiem, med mera.
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De intressanta frågorna som borde behandias i NPE är av typen:

När och hur uppstår och utveckias begreppet om en enhetsskoia?

Viika oiika innebörder har man iagt däri? Varför biir det en måi-
förestäiining?...

En dyiik mer omfattande grundartikei "Enhetsskoia" borde kompiette?

ras med krysshänvisningar tiii kortare stickordsartikiar, exempeivis

arikiar om “Arv och miijö", "Differentieringsfrågan", "Jämiikhet",

"Skiktspecifik sociaiisering", "Giadsaxeförsöken", "SFI-undersök~

ningar", "Skoicentraiisering", "Jämiikhetsforskning, mobiiitets-

forskning" samt artikiar om enhets~ och grundskoians konkreta
-"tormningar i de nordiska iänderna.

V

EXempei 3

Den fiiosofiska och pedagogiska pragmatismen har sin givna piats i

NPE, på grund av att detta siag av tänkande haft så avgörande be-

tydeise också på våra breddgrader. Detta specifikt nordiska kunskaps~

intresse avgör att_ pragmatismen skaii behandias, och viika perspek-

tiv som är väsentiiga ( för Sveriges vidkommande förbindeiserna med

progressivismen och den statiiga utbiidningspianeringen och iäro~

piansutveckiingen). För att begripa utbiidningsideoiogins utveck~

iing på nordisk botten de senaste decennierna, bör man ha någon

kännedom om pragmatismen.

'Här pragmatismen ska behandias, avgörs dock inte primärt av för~

håiiandena-i Norden. Här gäiier det i första hand att få fram ma~

teriai som gör begripiigt vad det var för miijöer där pragmatismen

kunde växa fram och siå rot. Detta är viktigare än att i detaij

kartiägga när pragmatismen i oiika avseenden importerats tiii Norden.

Den avgörande frågan - som är viktigare än de rent idéhistoriska

sambanden - är viiken resonansbotten som fanns i första hand i USA

vid sekeiskiftet, och på vad sätt någon motsvarande resonansbotten
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uppstod i Norden, varför pragmatiskt pedagogiskt tänkande kunde få

fotfäste även här.

Vi hoppas dessa exempei i någon mån beiyst vad vi menar med att
encykiopedin ska vara "nordiskII och vari dess systematik (nämiigen
en historisk systematik) skuiie bestå.

vEkonomi och arbetspian

Vi har försäkrat oss om att Gjeiierups föriag, Köpenhamn, fortfarande
är intresserade av utgivningen och viïiiga att uppta förhandiingar
med föriag i Norge och Sverige (i Sverige i första hand Liber). Vi
pianerar att för forsknings- och samordningsinsatser söka medei
från Nordisk Kuiturfond samt de nationeiia forskningsråden. Produke
tionsprocessen i övrigt bör kunna ske på föriagsbasis.

En reviderad budget och en arbetspian kommer att utarbetas under hösten .

1981.

Ti11 sist påminner vi om att seminariedeitagarna iovade reagera på
den reviderade programförkiaring vi här 1agt fram. Vi är tacksamma

för a11a siags synpunkter, innan utgången av september månad.

För projektgruppen

/Ä/MM få
WMV/7Donaid Broady un iid Nissen

Högskoian för iärarutbiidning Rosk'ide Universitetscenter
IPedagogiska institutionen öst ox 260

Box 34103
' 4000 Roskiide

100 26 Stockhoim
tei 08-221680 ankn 285

V

tei 02w757711 ankn 23139


