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Under två år, från januari 1980 till december 1981,

har kursen "Utbildning och samhälle" pågått inom

ramen för forskarutbildningen vid Pedagogiska insti-

tutionen, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm.

Ca 30 deltagare har följt kursen, bland vilka dock

långtifrån alla tenterat.

Följande inbjudna gäster har bidragit med föreläs-

ningar eller seminarier i anslutning till kursen:

Horace Engdahl, Stockholm
Egil Johansson, Umeå
Jan Thavenius, Lund
Arne Melberg, Stockholm
Gunnar Richardson, Uppsala
Urban Dahllöf, Uppsala
Mac Murray, Stockholm
Bo Lindensjö, Stockholm
Åke Isling, Stockholm
Johannes Beck, Bremen
Thomas Brante, Lund _
Gunhild Nissen, Roskilde
Thomas S. Popkewitz, Madison, WI
Urban Dahllöf, Uppsala
Colin Power, Flinders University
Paul Willis, Birmingham
Basil Bernstein, London

På de följande sidorna har vi kopierat några PM

till kursdeltagarna som säger något om kursens

syfte, upp äggning samt de praktiska arrangemangen

och
kurslitteraturen.
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HÖGSKGLAN FÖR LÄRARUTBILDNING 79-121m12
I STOCKHOLM
INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK

BOX 34103, 100 26 Sth

UTBILDNING OCH SAMHÄLLE

20 p~kurs inom forskarutbiïdningen i pedagogik.

Kursp1an, pre1im1när 1itteratur1ista,
preïimínärt schema för vårterminen 1980,

samt anmäïníngsbïankett.

Examinator:
I

Kursassistent:

U1f P Lundgren Donaïd Broady

221680/284 221680/285

DB 32699



uteltpnlna ock sal-arma (2.0 p)

Mal
»mm m,

kursen syftar till att

l9 ge grundläggande utbildningshistorisk orientering, särskilt om den

obligatoriska skolans utveckling, samt en orientering om samhällsför-

ändringar av betydelse för den statligt organiserade utbildningen.

Ilø ge fördjupade kunskaper om sambandet mellan utbildning och ekono-

miska, politiska, sociala och kulturella förhållanden, samt om hur

radana samband studerats inom skilda forskningstraditioner.

lll, ge fördjupade kunskaper om den pedagogiska vetenskapens historia

i förhållande till samhälleliga betingelser och i förhållande till

andra vetenskapers utveckling.

lamm
Bär kursen “Utbildning och samhälle" förekommit inom forskarutbildningen

i ämnet pedagogik, har den som regel handlat mindre om utbildningens
samhälleliga betingelser än om tekniker för utbildnings- och undervis-

ningsplanering. En sådan uppläggning brukar innebära att vissa jämlika

netsskapandev kvalificerande, selegerande och socialiserande funktioner

nos utbildningen tages för givna eller önskvärda och egentligen aldrig

problematiseras. Det har tidigare varit svårt att ge kursen en annan

inriktning, bl a beroende på att det varit ont om någorlunda lättill-

gänglig litteratur om utbildningens samhälleliga betingelser. I dag

är situationen mer gynnsam. Nu gäller det snarare att sovra bland ut-

givningarnau Och framför allt gäller det att börja använda teorierna

om utbildningens samhällsfunktioner, att lägga grunden till en forsk-

ning sam undersöker hur och inte nöjer sig med att hävda att utbildfl

ninaen bidrar till den samhälleliga reproduktionen.

[urešiggande kars tar därför sin utgångspunkt i den historiska ut~

veskïingen9 inte i allmänna teorier om utbildningens samhällsfunk-
underÜ än annan vägledande tanke är att även om pedagoger behöver

tannedem om andra discipliner: ekonomi, sociologi, politologi,



nsykoiogi W därför upptar iitteraturiistan en de] titëar som inte

sorterar under annesruhriken pedagogik W bör de pedagngiska orobiemen

kring utöiidning och aociaiisation hestenma hur dessa impeiser från
anara dieciniiner förkaitas. Kursen sytaar tili att keaiiiicera kun-
skapen am_och förmågan att förstå pedagogikens terri orium snarare

än att atvärtes addera bindestreckdiseiniiner som utöiinniegsekonomi,

etöiidningssocioiogi etc tili pedagogikens traditioneiia inmutningar.

kursen omfattar tre huvudmoment vars mài formulerats ovan.

I. Huvudmomentet "utöiidningshistoria” ska ge:

nagon kännedom om avgörande förändringar i demogratieka ooh politisk-

ekonomiska förhàiianden i Sverige under i800- och iQÜOfltaien.

en grov översikt över utbiidningens utveckling under samma epok, sär-
skiit den aiimänna skoians och med tonvikt vid Sverige een USA, samt

iörstunfindshekantskap med några "kiaseieka" texter av etöiidnings-
yàtoriskt intresse. Detta huvudmoment ar empiriskt orienteratb
Historieskrivningens probiem kommer ett uppmärksammaü

II. Huvudmomentet "utbiidningene samnäiieiiga betingeieer" behandiar
försök att onaiysera samband utbiidning/samhäiie. Den iitteratur som
studeras är i huvudsak av typ standardverk, diskussionsinêagg som

tätt betydeise för den Fortsatta forskningen och teoriutveckiingen,
samt bidrag representativa för skiida "aknior" inom samnaiisveten-
skaniigt orienterad utbiidningsforskning.

iii. Huvudmomentet "eetenskapehistoria“ har återigen en historisk
inriktning. Syftet är att studera hur det vetenskapiiga tänkandet

kring pedagogikens proöiem utveckiate een betingeiserna eariör.
ai a ska törataeiaen'avfheihuvudmömene II representerade tørsknings~

ireditionerna fördjupas.



Uppläggning

Kursen omfattar 20 poäng i forskarutbildningen. Förkunskapskrav är

givetvis desamma som för inträde till forskarutbildningen eller vad

som kan bedömas som likvärda förkunskaper. Vidare förutsätter kursen

att elementa i pedagogikens historia inhämtats. Kursen sträcker sig

över fyra terminer. Tre terminer utgör undervisning, den fjärde ter~

minen är tentamensperiod då enskilda arbeten eller grupparbeten

redovisas. Kursen är tänkt att utgöra en sammanhållen helhet. Varje

moment avslutas med examination, som sker i fyra former:

skriftlig redovisning av enskilda arbetsuppgifter

skriftlig redovisning av grupparbetsuppgifter

skriftlig redovisning av undervisning och litteratur

E muntlig redovisning av undervisning, litteratur och arbetsuppgifter.

Kursen förutsätter aktivt deltagande, och närvaro är obligatorisk på

alla kursmoment. Så långt möjligt är kommer undervisningen att för-

läggas till kvällstid. Kursen avslutas med en sammanfattande enskild

muntlig examination.

I anslutning till kursen kommer vissa seminarieövningar och före-

läsningsserier att ordnas som är öppna för all personal inom hög-
skolan och andra intresserade.
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ent I

Boa1t, G & Husën, T: Sko1ans socio1ogi. Stockho1m, Göteborg,

Uppsa1a: A1mqvist & wikse11, 1964. 279 s.

Dah11öf, U: Kraven på gymnasiet. SOU 1963:22.

Dewey, J: Individ, sko1a och samhä11e (utg. Hartman, S & Lundgren, U P)

(dup1) (Kommer i bokform på Natur och Ku1tur, 1979) 94 s.

Duprez, L: Pedagogiska skrifter 1898-1976. Stockho1m: Sveriges 1ärar-

förbund; Pedagogiska skrifter 258, 1977. Urva1, ca 100 s.

MMFalerdfldensengfdrišftergqa-TderskonstruktionenssammenbrudeiflkuiatorMm

waWegeheiéïifasseflw35r19ß79. '(-s~1=«~1~~-fl37)~~26wseW

Grundin, H U: Läs- och skrivförmágans utveck1ing_genom sko1âren.

Sko1överstyre1sen, Utbi1dningsforskning nr 20. Stockho1m: Liber~

Läromede1/Utbi1dningsför1aget, 1975. 136 s.

Grundin, H U: Läs och skrivfärdigheter hos vuxna. Sko1överstyre1sen,

Utbi1dningsforskning 20. Stockho1m: LiberLäromedeT/Utbi1dningsför1aget,

1977. 120 s.

Herbart, J F: Konturer ti11 före1äsningar i pedagogik. 1917.

Hofsten, E & Lundström H: Swedish popu1ation history. Main trends

from 1750 to 1970. Stockho1m: SCB, 1976. 186 s.

Hörnqvist, K: Individua1 demand for education. Paris: OECD. 1978. 120 s.

Johansson, E: The history of 1iteracy in Sweden in comparison with

SOme Other COUntFTGS- Umeå: Educationa1 Reports. 1977.
Ki1born, W: PUMP-projektet. Bakgrund och erfarenheter. Sko1överstyre1sen,

Utbi1dningsforskning 37. Stockho1m: Liber Utbi1dningsför1aget, 1979

113 s.

Lindensjö B: Prob1em och hand1ings1injer i sextiota1ets universitetsM

och högsko1epo1itik. En studie i offent1ig reformstrategi. (Dup1)

Stockho1ms universitet, Group for the Study of Higher Education and

Research Po1icy. Report No. 3, 1977. 112 s.

Me1berg, A: Rea1itet och utopi. Utkast ti11 en dia1ektisk förstâe1se

av 1itteraturens ro11 i det borger1iga samhä11ets genombrott.

Stockho1m: Raben 8 Sjögren, 1978. (s 11~95) 86 s.

Murray, M: Utbi1dning och jäm1ikhet. Stockho1m: Sekretariatet för

framtidsstudier, 1979. 71 s.
Murray M: Text om av1änkningsmotivet i svensk utbi1dningsp1anering

och -diskussion. (Under utarbetande) Sekretariatet för framtids-

studier, 1979 e1 1980.

Murray, M: Text om utbi1dningstekno1ogin i Sverige. (Under utar-

betande) Sekretariatet för framtidsstudier, 1979 e1 1980.



1oqiska synen på "begåvning" och utbi1dning i Socio1ogisk Forskning

2-3, 1977. (s 15-30) 15 s.

Rappe, E: Från katekes ti11 "socia1 fostran" i Häften för Kritiska

Studier 5-6, 1973. (s 6-32) 26 s.

Rickardson, G: Svensk sko1po1itik 1940-1945. Stockho1m: Liber, 1978. 355 s.

Thavenius, J: Några kapite1 i manuskript ur en kommandebok om
'

svenskämnets historia.(Dup1) 1980.

Minst 200 sidor va1fri 1äsning om fo1ksko1ans historia, förs1agsvis

ur Svenska fo1ksko1ans historia Bd 1-V. Stockho1m: Bonniers, 1940-

1950.

Minst 200 va1fri 1äsning ur svensk progressivistisk tradition från

1900-ta1ets förra hä1ft, förs1agsvis ur tidskrifts1ägg e11er

Fa1k, K m f1: Vårt arbetssätt. Aktivitetspedagogik i praktisk ut-

formning. Stockho1m: Kooperativa Förbundets bokför1ag, 1949.

Gierrow, He11sten å Ma1mberg: Arbetssko1a- arbetsg1ädje I-II.

Lund: 1936-1947.
'

Hermansson, E: I amerikanska sko1or. Stockho1m: (Ped skr 167~169),
1940.

Jacobson, M: Pragmatiska undervisningsprinciper. Lund: C.M.K. G1eerups

för1ag, 1912.'
Key, E: Barnets århundrade I-II (1900).

Köh1er, E: Aktivitets pedagogik. En väg1edning. Stockho1m, 1936.

Mattson, G (red): Barn i skapande verksamhet. Stockho1m: Natur och

Ku1tur, 1941.
Myrda1, A & Myrda1, G: Kontakt med Amerika, kapit1et Uppfostran i

samhä11ets mitt, s 89-132. Stockho1m: Bonniers, 1941.

01sson, 0: Demokratins sko1or? Ett fo1k1igt program. Stockho1m:

Frihets för1ag, 1943.
01sson, 0: Sko1reformen e11er nya k1utar på gamma1t k1äde. Stockho1m:

Tiden, 1945.
Skäringer-Larsen, E: Demokratisk fostran i USA. Göteborg: (Ped skr 171-

172), 1941.



0 Minst 200 sidor va1fri Täsning ur offentTiga utredningar från

reformperioden, t ex:

SOU 1944: 2O
SOU 1948: 27
SOU 1951: 45

SOU 1963: 42
SOU 1963: 50
SOU 1972: 26
SOU 1972: 27
SOU 1973: 2
SOU 1974: 53

0 NHnst 200 sidor va1fri 1äsning om amerikansk progressivism, t ex:

Cremin, L C: The transformation of the schooT. Progressivism

in American education 1876-1957. New York: Vintage Books, 1961.

Feinberg, N: Reason and rhetoric. The inte11ectua1 formation of

20th century 1ibera1 educationa1 poTicy. New York: John NiTey &

Sons, 1974.
Hogan, D & Karier C: Professiona1izing the ro1e of "truth seekers",

i Interchange 1979.

Karier, C: Shaping the American educationa1 state. New York: Mac-

Mi11an & Co., 1975.

Karier, C: Making the wor1d safe for democracy. An historicaT

critique of John Dewey's pragmatic 1ibera1 phi1osophy in

the warfare state, i EducationaT Theory No 1, V01 27 (1977), s 12-47.

Karier, C, Vio1as, P & Spring : Roots of Crisis. ~Chicago: Rand

McNa11y,
Lee, G C: Crusade against ignorance. Thomas Jefferson on education.

Teacher Co11ege Press C1assics in Education No 6. New York:

Co1umbia University.

SegueT, M L: The curricu1um fie1d. Its formative years. New York:

Teachers Co11ege Press, 1966. 184 s.

Vio1as, P C: The training of the urban working c1ass. A history of

twentieth century American education. Chicago: Rand NcNa11y, 1978.



HöGsKoLAN FÖR LÄRARUTBELDNHNG
I sTocKHoLM
INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK
Box 34103
100 26 Sth

II 1980--02--14

Ti11 deitagarna i kursen Utbiidning och samhäiie.

I4TÜÜ*
17.00

18.30~
20.30

Vä1kommen ti11 kursen. Som tidigare meddeiats startar den med

seminarier torsdag eftermiddag 28/2.

K1 14 ska11 U1f Lundgren knyta upp svansen på den kurs i 1ärop1ans-

teori som pågått med början hösten 1978. De f1esta av deitagarna i

den kursen har också anmäit sig ti11 Utbiidning och samhäiie. Därför

kan den här siutkiämmen på iäropiansteorikursen fungera som en samiande

upptakt ti11 den nu aktue11a kursen - det kan vara bra om samtiiga

deitagare får iite kiäm på vad 1ärop1ansteori vi11 säga.

Därefter kommer kursen Utbiidning och samhäiie att presenteras.

Det biir ti11fä11e ti11 försiag, frågor, obstruktioner.

Ki 18.30 kommer Egii Johansson att håiia ett seminarium om 1äs-

färdighet och folkskoia. Som aptitretare bifogas en liten artikei

ur Forskning och Framsteg 5-6 1977.

Det fö1jande programmet under vårterminen framgår av bifogat schema.

Sekretariatet.
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HÖGSKOLAN F01: LÄRARUTBILDNHNG
1 sTocKHoLM
INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK

Box 34103, 100 26 Stockho1m

Kursen Utbi1dning och samhä11e. Schema våren 1980

(Loka1: konferensrummet 9 trappor, SvD-huset, Rå1ambsv 7)

_To 28/2 14 00-17.00

'"' 18.
10.

”"- 14.

15.

Fr'

To

11/4
8/5

13.
14.

Må
Ti

19/5
20/5

15.
15.

On 21/5 15.

To 22/5 14.

TO 5/6 13.

30-20_30 Läsfärdighet och fo1ksko1a

00-12.00- Utbi1dning före 1600-ta1et. Latin-
sko1an. Historicitetsprob1emet _

ÛOÜ17'OO 1800wta1et. Hur_ska vi förstå 1äro~
p1anerna under denna period?

00-18.00 1800-ta1et, offent1ighetens struktur~
omvand1ingar. Med tonvikt vid sexua-
1itetshistoria.

00-16.00 1800-ta1et. Uppsummering

00-17.00 Progressivismen. Den pedagogiska' forskningens utveck1ing och betyde1se

00~18.00-¿¿%40-ta1ets sko1reformer

00-18.00 âš Gymnasiereformerna; med tonvikt vid
gï 1960 års gymnasieutredning _

0041s.00“ å-utb1idn1ng och jämiikhet, aviänkningsß
'

motivet, utbi1dningstekno1ogin

00-17.00 Högsko1epo1itiken på senare år, ur
1egitimationsteoretiskt perspektiv

00ß17.00 Summering.

Kursen i Lärop1ansteori avs1utas,
introduktion ti11 kursen Utbi1dning
och samhä11e

' -

Examinator: U1f Lundgren
te1 221680/284

Kursassistent: Dona1d Broady
te1 221680/285

1980-02-10

Lundgren/Broady
Egi1 Johansson

Jan Thavenius

Jan Thavenius

I Arne Me1berg
Broady/Lundgren

Broady/Lundgren
Gunnar Richardsson

Urban Dah11öf

Mac Murray

Bo Lindensjö

Broady/Lundgren

e ytter1igare några seminarier

kan ti11komma.'



oLANTöß LÄRATTUTBILDNTNG
t Tome-Tom
INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK

1980-02-24. D. B.

Kursen Utbiidning och samhäiie. Några praktiska uppiysningar

samt 1äsarväg1edning tiii kursiitteraturen

(Tidigare har kurspian 79-12-12 och
vårterminens schema 80-02-10 sänts ut)

Anskaffning av kursiitteraturen

Det finns två sätt att hantera probiemet med anskaffning av kursiitteratur. Antingen
- sörjer de kursansvariga för att iitteraturen iätt iåter sig skaffas från bibiiotek

eiier bokhandiar, eiier också får deitagarna sköta den saken. Vi har i huvudsak vait
det senare a1ternativet, inte bara av iättja utan också för att kursen ska erbjuda
mer varierad iäsning.

För att iösa probiemet med svåråtkomiig 1itteratur och för att ge möjiigheter att tiiiw»I
fredstäiia individueiia iustar e11er 1ägga in nyutkommen iitteratur, gä11er den gene-
re11a rege1n: texterna i iitteraturiistan kan bytas ut mot jämförbara aiternativ.
Eftersom kursen har en bred inriktning -' det gähier att arbeta med probiemområden
snarare än att piugga in handböcker - bör det inte erbjuda några större probiem att
finna aiternativ iitteratur. Rådgör vid behov med UPL e11er DB, och 1ämna i god tid
innan varje tentamenstiiifäiie en iitteraturiista för godkännande ti11 examinatorn UPL.

Vissa kortare e11er svåråtkomiiga texter kommer att dupiiceras av kurssekretariatet
och distribueras ti11 deitagarna. Det gäiier exempeivis Jan Thavenius” manuskript,
samtiiga Mac Murrays arbeten, Bo Lindensjös rapport Probiem och handiingsiinjer.

Vidare ska vi pröva att göra koiiektivinköp av svåråtkom1ig iitteratur, bi a för att
siippa trassiet med bokhandeinsiånga ieveranstider. Redan nu finns hos DB tiii
försäijning (rabatterat pris: 37 kr) en uppiaga av den användbara introduktionsanto-
1ogin ti11 nyare sociaiisationsforskning Leithäuser/Heinz (utg): Produktion, arbejde,
sociaiisation.(1978h som är på väg att ta siut på föriaget.

_Annars skaffar man snabbast, enkiast och bi11igast aktue'lii'litteraturfrånY
i

Bokcafét Københavns Bogcafë Buchhandiung Maii Order Kaiser
Szt Petri Kyrkogata 7 Kuitorvet 11 Postfach 401209
222 21 LUND DK-1175 Köpenhamn 0 D-8000 München 40
tei 046/147104 tei 01/111236

Bokcafët i Lund tar i princip in samhäiisvetenskapiig 1itteratur från a11a föriag.
Det är den enda någorlunda snabba importören i Sverige, såvitt vi vet. Om man betaiar
in en siant på pg 638661-9 biir man kontokund och får hem böckerna portofritil,i
Dock tar det tid även för Bokcafët i Lund att få hem amerikansk 1itteratur.

Fördeien med Köpenhamns bogcafë och Maii Order Kaiser är deis att de har större iager
av dansk resp tysk iitteratur -normait får man sina böcker på en vecka, om de inte
är aiitför udda - , dels att man siipper betaia moms. Nackdeien är att man riskerar
att böckerna fastnar i Maimötuiien viiket_kostar tid och pengar. Den risken kan mini-
meras om man inte bestäiier för många böcker i samma sändning.

Har kanske någon av deitagarna kännedom om någon bra importör av amerikansk iitteratur?
De vaniiga bokhandiarna är ju hoppiösa. Det är inte rimiigt att vänta i månader på en
bestäiining. -Ti11 denna kurs är dock probiemet mindre, de få amerikanska böckerna på
iitteraturiisáan är 1ättåkom1iga i Sverige.
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Examination I
m

Kursen är inde1ad i tre huvudmoment vi1ka tenteras var för sig. Examinator är U1f
P. Lundgren.

Huvudmoment I, "Utbi1dningshistoria", för1ägges ti11 vårterminen 1980 och tenteras
1ämp1igen i augusti..B1 a eftersom tåm1igen mycket 1itteratur (ca 3.300 sidor) ska11
1åsas, är ingen skrift1ig uppgift knuten ti11 huvudmoment I.

Huvudmoment II, "UtbiIdningens samhä11e1iga betinge1ser", ska11 för1åggas ti11
höstterminen 1980 och tenteras 1ämp1igen i januari 1981.

Huvudmoment III, "vetenskapshistoria", ska11 för1åggas ti11 vårterminen 1981, ev
också hösten samma år. Tenteras förs1agsvis i början av hösten.>

I ans1utning ti11 huvudmoment II och/e11er huvudmoment III ska en skrift1ig uppgift
utföras? Varje de1tagare ska skriva en uppsats som 1ämpar sig för seminariebehand1ing,
dvs uppsatsen ska inte enbart bestå av 1itteraturreferat e1 dy1 utan ska redovisa
en någor1unda sjäIvständig prob1embehand1ing. Omfånget är förstås av underordnad
betyde1se; ca 50 sidor kan vara ett riktmärke. Att uppsatsen ska ans1uta ti11
huvudmomenten II och /e11er III innebär att den förs1agsvis utgör:

o Ett försök att an1ägga något av de ana1ytiska perspektiv (utbi1dningssocio"
1ogiskt, utbi1dningsekonomiskt...) som behand1as under huvudmoment II på ett
empiriskt/historiskt materia1, exempe1vis materia1 som behand1ats under huvudmoment I.
Dvs uppsatsen kan vara av typ: Ett utbi1dningssocio1ogiskt perspektiv på 60m och
70~ta1ens gymnasiereformer. __

e Ett försök att, i ans1utning ti11 huvudmoment III, skriva ett bidrag ti11
exempe1vis barnpsyko1ogins, utbi1dningsekonomins etc socia1historia i Sverige. Här
borde vi ha goda möj1igheter att ta ti11 vara kursde1tagarnas tidigare erfarenheter.
Att ref1ektera över de socia1historiska vi11koren för verksamhet som man sjä1v varit
inveck1ad i är a11tid nyttigt.

Uppsatserna kommer förmod1igen företrädesvis att seminariebehand1as under hösten 1981.
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LäsarvägIedning tiII kuritteraturen

Där kursen "UtbiIdning och samhäIIe" förekommit inom forskarutbiIdningen i
ämnet pedagogik, har den som regeI handIat mindre om utbiIdningens samhäIIeIiga
betingeIser än om tekniker för utbiIdnings~ och undervisningspianering. En
sådan uppIäggning brukar innebära att vissa jämIikhetsskapande, kvaIificerande,
seIegerande och sociaIiserande funktioner hos utbiIdningen tages för givna och
egentIigen aIdrig probIematiseras. Det har tidigare varit svårt att ge kursen
en annan inriktning, bI a beroende på att det varit ont om någorIunda Iättm
tiIIgänig Iitteratur om ubiIdningens samhäIIeIiga betingeIser. I dag är situa-
tionen mer gynnsam. Nu gäIIer det snarare att sovra bIand utgivningarna. Och
framför aIIt att börja använda teorierna om utbiIdningens samhäIIsfunktioner,
att Iägga grunden tiII en forskning som undersöker har och inte nöjer sig med
att hävda att utbiIdningen bidrar tiII den samhäIIeIiga reproduktionen.

Den här kursen tar därför sin utgångspunkt i den historiska utvecingen, inte
i aIImänna teorier om utbiIdningens samhäIIsfunktioner. DeItagarna bör i förväg
ha någon kännedom om pedagogikens historia, motsvarande försIågsvis CarI Ivar
Sandström: UtbiIdningens idéhistoria. Sth: Bonniers, 2. uppI I978.

En annan vägIedande tanke är att även om pedagoger behöver kännedom om andra
éiscipiiner: ekonomi, socioiogi, poIitoIogi, psykoIogi - därför upptar Iitte-
raturIistan en dei titIar som inte sorterar under ämnesrubriken pedagogik w så
bör de pedagogiska probIemen kring utbiIdning och sociaIisation bestämma hur
dessa impuIser från andra discipIiner förvaItas. Kursen syftar tiII att kvaIi~
ficera kunskapen om och förmågan att förstå pedagogikens eget territorium
snarare än att utvärtes addera bindestrecksdiscipiiner som utbiIdningswekonomi,
utbiIdningsmsocioIogi etc tiII pedagogikens traditioneIIa inmutningar.

Att kursen har en historisk uppIäggning innebär inte att den enbart handIar
om svunna tider. Den handIar också om aktueIIa fenomen. Men den är historisk
såtiIIvida att för det första utbiIdningen, för det andra utbiIdningsideoIogin,
för det tredje teorierna om samband utbiIdning/samhäIIe skaII ges en sociaI-
historisk besning.

Åtminstone den tredje punkten, den historiska besningen av teorier om samband
utbiIdning/samhäIIe, innebär att vi tvingas in i obanad teräng: Det finns gott
om utbiIdningsteorier men deras uppkomstbetingeIser reekteras säIIan; de
brukar Ianseras som aIternativa "perspektiv" att ansiuta sig tiII eIIer förkasta
efter behag. Men aIIt mänsigt har sin socitistoria- även vetenskapen och även
den socitistoriskt inriktade vetenskapen. Detta har vi ofta svårt att erkänna
och anaIysera, särskiIt när det gäIIer ståndpunkter som vi sjäIVa omfattar. Sina
egna åsikter viII man gärna se som väIgrundade rätt och sIätt, eIIer som resui-
tatet av ett eIIer annat fritt vaI. Det är Iättare att inse att andras stånd-
punkter har sina bestämda historiska betingeIser.

Kursers uppIäggning brukar vara ett exempeI på den här indheten för betinge1~
ser för teoriutvecing. En kurs om barnpsykoIogi brukar handia om barns psyko-
Iogi, men säIIan om varför psykoiogiska förkIaringar överhuvudtaget ivit
reIevanta under 1900wta1et eIIer mer specifikt om frågor som varför Piaget
fått resonans på senare år. En kurs i pedagogikens historia brukar handIa om
pedagogiska tänkare, oIika utbiIdningsinstitutioner i skiIda samhäIIen etc, men
säIIan eIIer aIdrig om betingeIserna för de idéhistoriska, ekonomiska, makt~
socioIogiska eIIer andra förkIaringsmodeIIer som kuritteraturen serverar.

Vad vi efterIyser är med andra ord en vetenskapens sjäIvreexion, och den nu
aktueIIa kursen ska inte bara behandIa en uppsättning "perspektiv" att väIja
bIand som på en supermarket. övergången från huvudmoment II tiII huvudmoment
III innebär att vi ska försöka skaffa oss en socitistorisk förståeIse av dessa
perspektiv: psykoIogiska, ekonomiska, marxistiska, socioIogiska, poIitoIogiska
perspektiv kommer inte nedramIande från himIen in i huvet på forskare och ideo*
Ioger.



Det iåter kanske som överdrivna ambitioner, och sjäivfaiiet kan inte kursen
erbjuda grundkurser i aiia möjiiga discipiiner. Men vi bör kunna utnyttja den
sakkunskap som redan finns biand många av deitagarna. Och vi ska försöka håiia
de pedagogiska probiemen i fokus, i synnerhet frågan: hur ska oiika vetenskap-
iiga sätt att förkiara fenomen inom utbiidningssektorn förstås? Ambitionen är
aiitså att begripa t ex de utbiidningssocioiogiska probiemstäiiningarna snarare
än att (viiket ofta varit utbiidningssocioiogins innebörd) addera vissa tradi-
tioneiia socioiogiska mät- och anaiysmetoder tiii de traditioneiia pedagogiska
(och psykoiogiska).

Huvudmoment I, "utbiidningshistoria" har som måi att ge grundiäggande utbiidnings-
historisk orientering, särskiit om den obiigatoriska skoians utveckiing, samt en
orientering om samhäiisförändringar av betydeise för den statiigt organiserade
utbiidningen.

Som framgår av schemat av i980-02-10 har huvudmoment I sin tyngdpunkt deis i '

utbiidningen t o m i800wtaiet (med föreiäsningar av Egii Johansson, Jan Thave-
nius, Arne Meiberg) deis i 1900Mtaiet, och särskiit efterkrigstidens svenska
utbiidningsreformer. Lägg märke tiii att föreiäsningar kring dessa utbiidnings*
reformer (Richardson, Dahiiöf, Murray och Lindensjö) är samiade tiii en "kon-
centrationsvecka'l i maj (v 21); en tanke med det arrangemanget är förstås att
vi ska vara så färdiga med iniäsningen att vi får maximait utbyte av gästerna.

Litteraturiistan är så omfattande att det är kiokt att börja iniäsningen snarast
möjiigt. Kanske kan det finnas behov av några diskussionsseminarier i mindre
grupper där iitteraturen behandias ~ föreiäsningarna är som framgår av schemat
koncentrerade tiii iängre fram under terminen.

Några spridda kommentarer tiii kursiitteraturen tiii huvudmoment I:

Tiii deimoment I.i. Historisk statistik nöjer vi oss med tabeiimateriai av be-
gränsad omfattning (Några viktigare tabeiier kommer att dupiiceras). De histo---I
riska och ekonomhistoriska sammanhangen berörs nämiigen på åtskiiiiga stäiien'
i iitteraturen i övrigt, särskiit kanske hos Meiberg, Rappe, Richardsson,
Murray. Det kan vara intressant att fästa särskfld uppmärksamhet vid demografiska
utveckiingsiinjer; det har inte varit heit iyckiigt att exempeivis urbaniseringen
hamnat något i skymundan på senare år, på grund av det nymornade intresser för
kiassanaiys.

Egii Johansson ägnar sig numer på heitid åt demografiska databasen i Umeå. Därom
kommer han att berätta 28/2.

Jan Thavenius är iitteraturvetare i Lund, och drivande inom "pedagogiska gruppenll
som under fiera år odiat ett produktivt samarbete meiian forskare och iärare i
södra Sverige, bi a resuiterande i böckerna Svenskämnets kris, Svenska i verkiig~
heten och nu senast Språk,iitteratur och projektundervisning, samt några över~
sättningsvoiymer. Jan Thavenius eget främsta intresseområde, som han ska berätta
om 21/3, är utbiidningshistoria. Första voiymen av ett arbete om modersmåis~
ämnets historia kommer att föreiigga i manuskript i vår, och vi ska få tiiigång
tiii några utdrag därur. Jan kommer att håiia två seminarier, det första om
iatinskoian fram tiiii600wtaiet; av särskiit intresse är vad han kommer att
säga om historicitetsprobiemet, dvs probiemet att begrepp som vi idag ger ett
visst innehåii (”formaibiidning”, ”tukt”...) under tidigare perioder ofta haft
en heit annan innebörd. Jan har konstaterat en häpnadsväckande kontinuitet i

V språkpedagogiken från heiienismen tiii sjuttitaiets färdighetsträning, men
denna ögonskeniiga kontinuitet måste aiitså sättas i samband med att samma
begrepp kan ha oiika innebönioch kontext under skiida perioder. Sitt andra
seminarium ska Jan ägna åt i800taiet och framföraiit frågan: Viiken piats bör
vi ge åt iäropianen när vi anaiyserar denna period.Vi kan hoppaspå en intres-
sant diskussion bi a om det iäropianskod-begrepp Uif utveckiat i Att organisera
omväriden.
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Också Arne Me1berg, som ska ha nästa seminarium, 9/4, är 1itteraturvetare,
verksam här i Stockho1m. Han har de senaste åren syss1at med 1800-ta1et,
utifrån ett teoretiskt perspektiv som kanske främst inspirerats av Jürgen
Habermas avhand1ing om "Offent1ighetens strukturomvand1ingar" (1962). Vi
ska11 i förväg 1äsa en de1 av Arnes bok Rea1jtet och utopi, som visser1igen
har sin tyngdpunkt i en ana1ys av A1mqvists positioner i förhå11ande ti11
offent1igheten men som därti11 är ett stimu1erande panorama över det moderna
samhä11ets genombrott på ski1da nivåer; ekonomiskt, socia1t, offent1ighets-
mässigt, ideo1ogiskt. Det senaste året har Arne varit mest upptagen av
sexua1itetens socia1historia, och vi han hoppas på att få höra något om
detta; det är inte minst av intresse för pedagoger hur sexua1iteten under
1800-ta1et avgränsas ti11 en diskurs för sig, och b1ir föremå1 för pedagogik
(sed1ighetsdebatterna och -kampanjerna; Arne har i synnerhet studerat 1880-
ta1ets sed1ighetsdebatt). Under s1utet av 1800~ta1et sker näm1igen att
sexua1iteten b1ir ett iso1erat vetandeområde, ämne för offent1ig diskussion
(inte bara privat) och därmed i nästa steg en ange1ägenhet för pedagogiska
åtgärder.

_

Efterkrigstidens utbi1dningsreformer ska11 som sagt ägnas en he1 koncentrations-
vecka med början 19/5. Litteraturen ti11 detta de1moment är förmod1igen mer
bekant för de1tagarna:

Boa1t/Huséns Sko1ans socio1ogi ger en bra översikt över den pedagogiska veten-
skapens bidrag ti11 initierningen av reformerna. I detta sammanhang ska förstås
inte boken 1äsas som en utbi1dningssocio1ogisk handbok utan mer som "kvar1eva",
som ett dokument från en period då pedagogisk forskning hade avsevärd betyde1se
för sko1po1itiken: Mark1und visade att sko1k1assens stor1ek e11er inte11igens-
mässiga heteroginitet som iso1erade faktorer inte hade den avgörande betyde1se
för kunskapsutfa11et man förut ofta antagit; Kje11 Härnqvist byggde under uppe
fattningen att begåvningsreserven står att finna inom socia1grupperna 2 och 3,
näm1igen b1and de barn ur dessa socia1grupper som inte 1äser vidare i rea1sko1a
e11er gymnasium - Härnqvist sjä1v föredrog termen “utbi1dningsreserv"framför
"begåvningsreserv" och han visade att denna reserv ägde en aktningsvärd numerär;
F1era stora undersökningar gav ovedersäg1iga be1ägg för att arbetarbarn på a11a
tänkbara sätt missgynnas i para11e11sko1esystemet. Ti11sammantagna gav a11a dessa
undersökningar tung vetenskap1ig 1egitimation åt enhetssko1ereformen. Boa1t/Husëns
bok är en auktoriserad framstä11ning av de synsätt som 1åg bakom detta sätt att
använda pedagogisk forskning, och den ger en sam1ad bi1d av psyko1ogins, särski1t
differentia1psyko1ogins vä1etab1erade position, den nya smågruppssocio1ogins
genombrott, socia1gruppsbegreppets etab1ering som ana1ysverktyg m m, samt inte
minst de statistiska bearbetningsmetoderna.

Vi kommer att få reformperioden be1yst av Gunnar Richardsson som skrivit om hur
enhetssko1etanken växte fram under fyrtita1ets förra hä1ft och som iär vara i
färd med att skriva om återstoden av decenniet; Urban Dah11öf som utförde viktiga
undersökningar redan för.1960 års gymnasieutredning och som är ordförande i den
gymnasieutredning som arbetar nu (Det arbete av Dah11öfif som finns upptaget på
1itteratur1istan är intressant som ett tidigt och fortfarande unikt försök ti11
avnämarundersökning; det bör 1äsas i sitt samband med Härnqvist & Grahm: Vägen
genom gymnasiet (SOU 1963:15 samt 1960 års gymnasieutrednings specia1undersök~_
4ningaroch huvudförsiaget SOU 1963:42); Mac Murray som under en sejour på W
Sekretariatet för framtidsstudier 1979 skrev tre upps1agsrika texter om nyare
svensk utbi1dningspo1itisk och pedagogisk diskussion; Bo Lindensjö som är stats-
vetare och som studerat högsko1epo1itiken och högsko1ereformerna i synnerhet ur
1egitimationsteoretiskt perspektiv.

Sen är det sommar1ov.
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Tiii deitagarna i kursen Utbiidning och samhäiie

Referensiitteraturiåda

Tiii deitagarnas förfogande finns nu en iåda med referensiitteratur antingen
i rum 9028 (kafferummet 9 trappor) eiier rum 298 (hos undertecknad).

I den iådan förvaras ett referensex vardera av merparten av första terminens
litteratur. Böckerna är iånade från diverse håii och får förstås inte skingras.
Dårtör får de bara iäsas "över dagen“, dvs de ska åter tiii iådan innan kvåiien.
De får inte föras från institutionen, utan är avsedda att iäsaa i något rum
i SvD-huset. Aiia iån, oavsett varaktighet, ska noteras på en utiåningsiista
som iigger i iådan.

*

I iådan finns också ett referensex vardera av aiit dupiicerat material och
aiia papper som har med kursen att göra.

Försiag tiii iniäsning av iitteraturen

Tiii seminarium:
i

iäses försiagsvis:

9/4 (1800*ta1et, offentiighetens Meiberg
strukturomvandiingar/Meiberg) 200 sidor foikskoiehistoria

11/4 (i800-ta1et,.uppsummering) Valda deiar av Duprëz' Johansson (dennes avhandiing finns i iådan)
Herbart
Hofsten & Lundström
Rappe

'

8/5 KProgressivismen, pedagogisk Dewey
forskning) ff - vaida deiar av Duprëz

i - 200 sidor vaifri iäsning om_svensk prog-
ressivism samt 200 sidor vaifri iäsning
om amerikansk progressivism (förslag i
iitteraturiistan)
Boait & Husen
Gärna någon SOU från efterkrigstidens
utbiidningsreformverksamhet
Härnqvist

19/5 (40*ta1ets-skoireformer Richardsson
/Richardsson) Ä

I Niisson (kommer att dupiiceras)

20/5 (Gymnasiereformer/Dahiiöf) - Dahiiöf
_ I

.21/5 (Mac Murrays texter) ' Murray; aiitihopa dupiiceras

22/5 (Högskoiepoiitiken/Lindensjö) Lindensjö (dupiicerat)

Baskunskap-seminarium (datum ej
'

Grundins bägge rapporter
fastiagt) '_ Kiiborn

Donaid B.
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Ti11 de1tagarna i kursen Utbi1dning och samhä11e

Litteraturförs1ag och andra uppIysningar ti11 huvudmoment II,

“Utbdningens samhä11e1iga betinge1ser", höstterminen 1980.

I våras avverkades huvudmoment I, "Utbi1dningshistoria". Tentamen kan

ske nu i början av hösten. Avta1a tid med U P L. _

I höst fö1jer huvudmoment II, "Utbi1dningens samhä11e1iga betingeTser".

Vi ska11 behand1a ski1da möj1igheter att studera samband utbi1dning/

samhä11e. Litteraturen är av typ standardverk, diskussionsin1ägg som fått

betydeTse för den fortsatta forskningen och teoriutveck1ingen samt bidrag

representativa för ski1da "skoTor" inom samhä11svetenskap1igt orienterad

utbi1dningsforskning. En 1ämp1ig 1itteratur1ista kan förs1agsvis se ut som

fö1jer:v

II.1. Utbi1dningsekonomi
o Schu1tz, T. N: Investment in human capita1. American 12s

f Economic Review, V01 51 (1961), s 1-17.

Omtryckt i BTaug, M (ed): Economics of Education I.
Harmondsworth: Penguin 1968, samt i Karabe1 & Ha1sey
(eds): Power and Ideo1ogy in Education. New York:
Oxford University Press, 1977, s 313-324.

11.2. Ang1osachsiska traditionerl
o Parsons, T: The Schoo1 C1ass as a Socia1 System. 26s

Harvard EducationaI Review 29 (1959), s 297-318. '

Omtryckt i Parsons, T: Socia1 Structure and Perso-

na1ity. London: The Free Press/Co11ier-MacMi11an,
196Ä, s 129-154.

o Bernstein, B: On the C1assification and Framing of 315

Educationa1 Know1edge, i Young, M F D (ed): Know-
1edge and Contro1. London: Co11ier-MacMi11an, I971,
s 47-69.
Omtryckt i Bernstein, B: C1ass, Codes and ControT.
V01. 3. Towards a Theory Ef Educationa1 Transmis:
šions. London, Hen1ey and Boston: Rout1edge and
Kegan Pau1, 2. edition 1977, s 85-115. -

o Carnoy, M & Levin, H M: The Limits of Educationa1 . 635

Reform. New York and London: Longman, 1976. v '

FörsTagvis introduktionen, s 1-23, samt Carnoy's
historiska skiss, s 115-155.
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o Ni11is, P: Learning to Tabour. How Norking CTass Kids 1995
get Norking C1ass Jobs. Nestmead: Saxon House, 1977lg

II. 3. Tyska traditioner

o weber, M: /utdrag ur Nirtschaft und Gese1|schaft, 3 515
Tei1, om byråkratin/ i Neber: Makt og byråkrati. 0510:
Gy1denda1 Norsk For1ag, 2. upp1. 1975, s 107-157

o ATtvater, E: Några anteckningar om statsinterventio* 545
nismen, i A1tvater, E, Mü11er, N & Neusüss, Ch: Stat
och kapitaT. Göteborg: Röda Bokför1aget, 1976, s 127-
181.

o A1tvater, E: KvaTifikationsbegreppets historiska bak- 155
grund, i Lundberg, S, Se1ander, S & Dh1und, U (red):
Jäm1ikhetsmyt och k1assherravä1de. Lund: Cavefors,
1976, s 238-253.

o Habermas, J: Legitimationsprob1emer i senkapitaTismen. 157s
Köpenhamn: Fremad 1975.

o Offe, C: UddanneTsessystem, beskaeftige1sessy5tem og 155
uddanne1sespo1itik, i Mathiesen, A (red): Produktion,

'

kvaTifikation_og arbejdsmarkedspo1itik. Köpenhamn:
Munksgaard, 1978, s 163-176.

11.4. Franska traditioner

o Durkheim, E: On education and society, i Karabe1, J & 135
Ha1sey, A H: Power and IdeoTogy in Education. New York:
Oxford University Press, 1977, s 92-105.

(Durkheims text är ett utdrag ur L'ëvo1ution pedagogique
en France, som i sin he1het numer finns i enge15k över~
sättning: The EvoTution of Educationa1 Thought. London,
Hen1ey and Boston: Rout1edge and Kegan Pau1, 1977. En
behändig och biTTig urva1svo1ym är Durkheim: Opdrage1se,
uddanneTse og socio1ogi. Danmark. Carit Andersons For1ag
og Finn Suensons For1ag, 1975,1195.)

o Bourdieu, P & Passeron, J-C: Reproduction. London and 2415
BeverTy Hi11s: SAGE Pub1ications,1977. -

o A1thusser, L: In1edning ti11 en teori om 'Ideo1ogiska 465
statsapparater'. Zenit 31,1973, s 8- 35 45.
Även i A1thusser, L: Fi1050fifrån pro1etår k1asstånd:
punkt. Köthen: Cavefors, 1976, 5 109~155.

o Pou1antzas, N: /övers ur Les c1asse5 socia1e5 dans 1e 105
capita1isme aujour 'hui/ i Berner, B, Ca11ewaert, S &
Si1berbrandt (utg): Sko1a, ideoTogi och samhä11e. Sth:
NåN,1977, s 142 151

II. 5. Om förhå11andet me11an samhä11steori och teorier om subjektivitet,

in1ärning,
motivation

Här finns ingen 5jä1vk1ar Titteratur. En kort intro~-
duktion ti11 den aktue11a socia1isationsdiskussionen
är:

0Leithäuser, Th å Heinz, N R (Hg): Produktion, arbejde,
0socia1isation. Köpenhamn: Medusa, 1977, varur man fOrá
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sIagsvis kan Iäsa bidragen av VoImerg (s 13e37), 99s
Krovoza (132m145), Leithäuser (146~169) samt ~
Lorenzer (170~205). > .

Vidare kan det vara idé att behandIa t ex Staf
CaIIewaerts och Bengt Å NiIssons avhandIing,
eftersom Staf är vi11ig att besöka oss i höst.
- det är förmodIigen mer fruktbart att disku-
tera något föreIiggande försök att koppIa
I'mikronivå'l ti11 "makroteori" än att prata
a11mänt om saken.

Så sku11e ett 1ämp1igt pensum kunna se ut. Omfånget är ca 1000 sidor.

BIand ovanstående texter kommer vissa (kortare e11er svåråtkomIiga) att

dup1iceras. Fortfarande gä11er att de1tagarna, efter samråd med examinatorn,

kan byta ut 1itteratur mot annan som förefa11er mer re1evant e11er 1ätt-

åtkomIig.
Texterna i pensumIistan ovan är a11a tiIIgäniga på nordiskt språk

e11er engeISka, och de är "k1assiska" texter e11er representativa för

skiIda forskningstraditioner och “skoIor“. (Carnoy/Levin är tänkt att

representera "StanfordskoIan", Wi11is "BirminghamskoIan", A1tvater "PROKLA-

skoIan", Leithäuser/Heinz I'HannoverskoIan“ osv). Som rege1 behand1ar
texterna täm1igen epicit det specifika probIemområdet utbiIdning/samhäIIe;

de mer a11männa vetenskapsteoretiska och vetenskapshistoriska övervägandena"

sparas ti11 huvudmoment III. i
I en kurs som denna är primärtexter att föredra, även om dessa med

nödvändighet b1ir begränsade ti11 omfånget och kanske godtycigt va1da,

he11re än att 1ita ti11 handboks1äsning. Vi1ket inte hindrar att introe

duktioner är behöv1iga. Ti11 de angIosachsiska, tyska resp franska tradi-

tionerna finns t ex fö1jande introduktioner att tiIIgå:

o Ti11 angIosachsiska traditioner och överhuvudtaget det utbi1dnings«

socioIogiska fä1tet: KarabeI å Ha1sey (eds): Power and IdeoIogy in Education.

New York: Oxford Universiy Press, 1977, särskiIt utgivarnas introduktion,

s 1-85.
_

,
o Ti11 tyska traditioner:

Mathiesen, A (red): Uddanne1sesøkonomi og po1itik. Uddanne1se og kva1i~

fikation I. Köpenhamn: Munksgaard , 1977.
~ Mathiesen, A (red): Produktion, kva1ifikation og arbejdsmarkedspo1itik.

UddanneIse og kva1ifikation II. Köpenhamn: Munksgaard, 1978

Broady: UtbiIdning och poIitisk ekonomi. HLS, 1978; e11er Broady: Critique

of the PoIitica1 Economy of Education. HLS, 1980. V
Lindensjö, B: Effektivitet, Iegitimitet och kris. Habermas' och Offes stats~

ana1yser. Häften för Kritiska Studier 5, 1978, s 3-27.v
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o Till franska traditioner: 4 _
Berner, Callewaert å Silberbrandt: Skola, ideologi och samhälle, Sth:

Nåw, l977.
Berner, Callewaert å Silberbrandt: Utbildning och arbetsdelning. Sth:
wav, 1979. _"

Som framgår av pensumlistan är litteraturen ordnad inom fem områden:
l. (traditionell) utbildningsekonomi, 2. anglosachsiska traditioner,
3. tyska traditioner, 4. franska traditioner, samt slutligen 5. ett prob-

v.lemområde kring förhållandet mellan samhällsteori å ena sidan och teorier
om subjektiviteten å andra sidan. Under vårens avslutande seminarium, 5/6,V
beslöt vi att de fortsatta studierna delvis ska ske i anslutning till
l'intressegrupper" motsvarande dessa fem områden. Varje deltagare ska
således välja ett av de fem områdena, för att inom detta fördjupa sig,
individuellt eller i grupp. Intressegruppernas omedelbara uppgift är

att medverka i förberedelsen av ett diskussionsseminarium inom "sitt"
område och/eller att förbereda en "opposition", t ex när vi får hit
gästande föreläsare. Därtill kan det förstås vara praktiskt och trevligt

att hjälpas åt med litteratursökning, inläsning och reflexion. Det kan
i sammanhanget också vara skäl att påminna om den skriftliga uppgift som

varje deltagare så småningom ska redovisa. Jfr meddelandet 1980-02-24,

vari under rubriken examination bl a sägs:

.QI anslutning till huvudmoment II och/eller huvudmoment III ska en skriftlig uppgift
utforas: Varje deltagare ska skriva en uppsats som lämpar sig för seminariebehandling,
dvs uppsatsen ska inte enbart bestå av litteraturreferat el dyl utan ska redovisa
en någorlunda självständig problembehandling. Omfånget är förstås av underordnad
betydelse; ca 50 sidor kan vara ett riktmärke. Att uppsatsen ska ansluta till
huvudmomenten II och /eller III innebär att den förslagsvis utgör:

_o Ett försök att anlägga något av de analytiska perspektiv (utbildningssocio-
logiskt, utbildningsekonomiskt...) som behandlas under huvudmoment II på ett
empiriskt/historiskt material, exempelvis material som behandlats under huvudmoment I.
Dvs uppsatsen kan vara av typ: Ett utbildningssociologiskt perspektiv på 60» och
70~talens gymnasiereformer. '

o Ett försök att, i anslutning till huvudmoment III, skriva ett bidrag till
exempelvis barnpsykologins, utbildningsekonomins etc socialhistoria i Sverige. Här
borde vi ha goda möjligheter att ta till vara kursdeltagarnas tidigare erfarenheter.
ett reflektera över de socialhistoriska villkoren för verksamhet som man själv varit
invecklad i är alltid nyttigt. '

I

u. a nu .u o u u g,Uppsatserna kommer formodligen foretradesvis att seminariebehandlas under hösten 198l.

-Det kan vara lämpligt att börja fundera över denna skriftliga uppgift redan

i höst, i samband med att vi lär känna och förhoppningsvis låter oss inspireras

av en rad skilda metoder och teorier inom fältet utbildning/samhälle.
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Höstterminens schema är inte kiart. Förmodiigen kommer huvudmomentet ll

att sträcka sig också ett stycke in i vårterminen. För att underiätta

deitagarnas umgänge med sina aimanackor, vore det bra att boka in en

fast tidpunkt (även om denna inte behöver tas i anspråk varje vecka).

Det är omöjiigt att finna en tid som passar aiia, men vi föresiår
I

torsdagseftermiddagar, försiagvis ki 14-17. Programmet kommer att bestå

av deis seminarier med inbjudna iniedare (hittiiis har Boei Berner,

Staf Caiiewaert, Kurt Aagaard Nieisen, Åke Isiing och Michaei Otte

iovat försöka medverka), deis diskussionsseminarier som bi a ska ägnas

åt förberedeise innan vi får besök av inbjuden föreiäsare. Det kommer

som nämnts att viia på de fem "intressegrupperna" att förbereda var

sitt diskussionsseminarium och/eiier någon "opposition" eiier annan form

av medverkan.
4

För undvikande av aiia missförstånd: Varje deitagare ska iäsa och för
UPL tentera på ett pensum om ca 1000 sidor, försiagsvis eniigt iistan

s 2f eiier annan jämförbar iitteratur. Därutöver ska varje deitagare

fördjupa sig inom det av de fem områdena som faiier honom/henne i

smaken. Med andra ord bör man gripa sig an huvudmoment II med iika

öppna sinnen som då man närmar sig ett bättre smörgåsbord; man giäder

sig åt mångfaiden, och smakar på många rätter men äter sig mätt på

räkorna och graviaxen.

God aptit!

Sekretariatet



etles'kbmm 11011 0111001111101111111111. 1980-10-09
1stoer oem > f
110-151; i TU 1iÛNEN FÖR PEDAGÛGÉK

BOX 34103, 100 26 sth, tai. 221600

Tiii deitagarna i kursen Utbiidning och samhäiie

Höstens fortsatta verksamhet:

Torsd 16/10 k1 1400-1700 1 rum H 302 på Lärarhögsko1an (Rå1ambsv 24).
Då kommer Johannes Beck från Bremen på besök. Han är en av de
mer kända skoiforskarna och debattörerna i Förbundsrepubiiken,
och hans ståndpunkter kan man ta dei av i KRUT nr 11, KRUT nr 13
l("Skoians iåtsasvärid driver internerna på fiykten", s 47-56)
samt bifogat avdrag av en intervju i KRUT 15 som utkommer av
trycket om några veckor. 'Beck har_varit snickare, foikskoiiärare,
iärarutbiidare i nämnd ordning, och har bi a betytt en dei för
debatten om barns förändrade sociaiisationsviiikor idag, samt
bidragit tiii den mer "aiternativpedagogiskä'diskussionen, bi a
som redaktör för Jahrbuch fur Lehrer som utkommer åriigen.
Professor Beck ska taia över ämnet “Barns nya uppväxtviiikor
och konsekvenser därav för skoian och iärarutbiidningen". Det
biir en utåtriktad föreiäsning (toikad tiii svenska), och såiedes
inte avsedd för kursdeitagarna enbart.

Torsd 30/10 14-17. Marx' kritik av den poiitiska ekonomin samt sjuttitaiets
marxistiska utbiidningsekonomi.
Läs i förväg: Aitvater.

Torsd 6/11 14-17. Legitimitetsteori.Bo Lindensjö är gäst.
Läs i förväg: Weber, Habermas, Offe.

Tisd 2/12 14-17. Bourdieu-gruppens arbeten, med utgångspunkt i en nyut-
kommen bok av Bourdieu som är en revidering av den engeiska utgåvan
Outiine of a Theory of Practice (Cambridge University Press, 1977).
StafÉaiiewaert är gäst.
Läs i förväg: Durkheim samt Bourdieu (gärna ovannämnda bok Outiine...
som aiternativ tiii Bourdieu/Passerons La reproduction).

Lokai är konferensrummet, 9 trappor, SvD-huset, utom för Becks före-
iäsning som sker på Lärarhögskoian.
Observera att Staf Caiiewaert kommer hit 2/12, två dagar tidigare än
förut meddeiats.
Vi hoppas deitagarna upptäcker att det finns en systematik i schema-
iäggningen: Först har vi behandiat utbiidningsekonomin, därefter en
engeisman (Bernstein, 9/10), nu ska vi ta itu med tyskarna, och först
i december kommer turen tiii fransmännen.

De fuiiständiga bibiiografiska uppiysningarna om iitteraturen som
nämns ovan återfinnes i det stenciierade pensumförsiaget av 80- 08- 13)

Med väniig häisning
Sekretariatet

DB 32699
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TiII deItagarna i kursen UtbiIdning och samhäIIe

God fortsättning på det nya året och väI mött tiII vårens kursavsnitt.
På senaste seminariet besIöt vi att Iåta huvudmoment II, som vi ju
ägnat heIa hösten, fortsätta fram tiII mitten av mars månad. Därefter
vidtar huvudmoment III (vetenskapshistoria) och den som är Tässugen
redan nu finner Iitteraturtips i PM 1980-12-03. .

Men innan dess ska vi aIItså ägna oss ytterIigare nâgra månaderv
åt huvudmoment II (Utbdningens samhäIIeIiga betingeIser) enIigt föI-
jande schema:

'

torsd 15/1: Franska traditioner
torsd 29/1: Tyska traditioner

torsdIIJZ: FörhåIIandet meTIan samhäIIsteori och teorier om subjektivitet.

torsd 5/3: Utbdningsekonomi
^

torsd 12/3: AngIosachsiska_traditioner
Tid: 14-16
PIats: Konferensrummet, 9 tr.

Det kan vara dags att'vi nu Iämnar föreIäsningsformen och försöker i mer
av ett diskuterande seminarium. För att skapa Iite bättre förutsättningar
för det har de fem intressegrupperna ansvar för var sitt av dessa fem
seminarier.

Intressegruppen ska aITtså stå för en muntIig diskussionsinIedning,
försIagsvis runt en haIvtimme och sedan vara preparerade för att driva
och deIta i den föIjande diskussionen. Tanken är aIItså inte att intresse-
gruppen ska prestera två timmars föreIäsning som aIImän introduktion tiTI
sitt område (sådana introduktioner fick vi jufi höstas). Uppgiften är i
stäIIet att nta fram probIem som förtjänar att diskuteras.

Det kan förstås vara praktiskt att deItagarna redan nu siktar in sig
på probTem som man tänker behandIa i den skriftIiga uppgift som ingår i
kursen. Dessa skriftIiga uppgifter kommer företrädesvis att seminarie-
behandIas nästa Iäsår, men för den gemensamma diskussionen är det bra
om deItagare som har Iust redan nu producerar skriftIiga inIägg, tex som
förberedeIsemateriaI för seminarierna. Den som viII sända ut något skrivet
kan få en uppsättning adressetiketter från DonaId B.

Och tiII sist: För att det ska i givande diskussioner krävs förstås
att deItagarna Iäst in reIevant Iitteratur innan varje seminarium.FörsIag
tiII Iitteratur, uppsorterad på den fem ämnesområdena, finns i PM 1980-08-13.
Också av egoistiska skäI är det förnuftigt att Iäsa in och tentera på

huvudmoment
II innan påsk. Därefter börjar som sagt huvudmoment III på

a var.

väi mött
Sekretariatet

DB 32699
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Tiii deitagarna i kursen Utbidining Och Samhä1ïe'

Kaiieise tiii terminens första seminarium:

Torsa 8/10 kI 1530-1800;
Lokai som vaniigt konferensrummet 9 trappor

Tiii detta seminarium bör varje deitagare medföra en kort skriftiig
presentation (probiem, materiai, metod, tidspian) för sitt pianerade
uppsatsskrivande. En kortfattad presentation på en A4sida eiier så
räcker bra. Så ägnar vi seminariet åt att gå genom dessa pianer°

Tiden fram tiii 8/10 är undervisningsfri (kursiedningen försvarar
nämiigen fosteriandet), och det finns aiitsâ tid att fundera på och
börja arbeta med uppsatsskrivandet. Vi påminner om instruktionerna
för detta:

de 0
I ansiutning tiii huvudmoment II och/eiier huvudmoment III ska

' ' ' “
U o _ _ en skriftii up ift-

ätforas.
VarJe deitagare ska skriva en uppsats som iämpar sig för seminarigbehgâdiin

vs uppsatsen sta Inte enbart bestå av iitteraturreferat ei dyi utan ska redovisa
en någoriunda sJaivstandig probiembehandiing. Omfånget är förstås av underordnad
betydeise; ca 50 sidor kan vara ett riktrnärkeo Ått uppsatsen ska ansiuta tiii
huvudmomenten il och /eiier III innebär att den försiagsvis utgör:

0

1
_e Ett forsok att aniagga nagot av de anaiytiska perspektiv (utbiidningssocio-

ogisht, utbiidningsekonomiskt...) som behandias under huvudmoment ii på ett

gmgizisktíhistgriskt
materiai, exempelvis material som behandiats under huvudmoment I.

ppsa sen an vara av.typ: Ett utbiidnin ssocidio iskt e ' -

70-taiegs
gymnasiereformer.

g g p rspekfilv
På

60 och

e tt försök att i ansiutning tiii huvudmoment Ii! skriva ett bidr °
_ , . _ _ I , ag tiii

âxegpeivis
barnpsyhoiogins, utbiidningsekonomins etc sociaihistoria i Sverigee Har

A2: :eväetaeggdš mogåigheterïâtt
ta tiii vara kursdeitagarnas tidigare erfarenheter.

_ _ ver e socia istoriska viiikoren f"r '" '
InVGCRIÖd I är alïtid nyttigt.

i o verksamhet som man sJaiv varit

Uppsatserna kommer förmodiigen företrädesvis att seminariebehandias under hösten 198100

Den som inte tenterat tidigare moment bör snarast~avtaia tid med Uif.
Han är anträffbar på arbetet fr o m 23/9. ~

Sen var det väi inget mer. Den kursiitteratur tiii moment III, "veten-
skapshistoria" gäiier fortfarande: I . I

avSandström, Bari-Ivar: Iakttageise och uppieveise. Aimqvist & Nikseii, 1969

edarosjevskij, Michaii: iQOO-taiets psykoiogi. Den psykoiogiska vetenskapensu
_ utveckiing i Europa, USA och Sovjetunionen. W&W3 1079-

aliiisson, Ingemar: Sjöien i iaboratoriet. Vetenskapsideai och människosyn I
i.den.experimenteiia.psykoiogins framväxt. Doxa,.i978. u

g Kaiios & Lundgren: Curricuium as a Pedagogicai Probiem. HLS, ped inst, Studies
in Curricuium Theory and Cuiturai Reproduction, i, 1979.

forts
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a Lundgren: Educational Theory. Like in a Mirror Image or by one's own wiH (dupïfl
1973. _

a»Lundgren & NaTTin: Some Notes on Educationai Theory. (dupT), 1973.
ß Samt J. Bäfmäï'ks aviíndfing Världsbild. och vetenskapsideal. Några

ledande temata hos Abraham Maslow

Dessa texter är tänkta att Teda in mot den svenska pedagogikens och angränsande
discipliners vetenskapshistoria. En baktanke är att många av kursdeitagarna kan
tänkas behandia näraiiggande problem i sina papers, så att höstterminens verksamhet
inte ska spreta åt för många håTT. En viktigare baktanke är att denna inriktning
på konkret svensk forskningshistoria förhoppningsvis kommer att fungera bättre än
om vi skuiie börja med de överordnade vetenskapsteoretiska frågorna, som brukiigt
är i vetenskapsteoretiska kurser.

Dock viTT vi gärna få med en uTtrakort introduktion tiTT mer aTTmänna vetenskaps-
teoretiska frågor, och ett av föTjande tre arbeten kan försiagsvis Tasas som 1nkors~
port tiiT paradigmdiskussionen: '

e Thomas S. Kuhn: The Structure of Scientific Revoiutions, sv övers De veten-wI
skapTiga revoiutionernas struktur. Doxa, 1979.

le Bengt Hansson: Metod eTTer Anarki. Moderna teorier om vetenskapens väsen
och metoder. Doxa, 1980

o Thomas Brante: Vetenskapens struktur och förändring. Doxa, 1980

DärtiTT bör fogas någon text om samhäiisvetenskapernas särmärken i förhåiiande tiTT
naturvetenskaperna, försiagsvis någon text av Habermas.

x.
s.

Några gästföreïäsare har fått inbjudan men programmet är inte kTart.
Tanken är nu att det största arbetet ska ägnas uppsatsförfattande
och seminariediskussioner kring detta; det ska inte bTi Tika
mycket gästföreiäsare och inte Tika mycket Titteratur att Täsa
som tidigare.

Vi behåTTer väT torsdagseftermiddagarna, försiagsvis k] 1530
(då konferensrummet 9 trappor är tiiigängiigt) som tidpunkt.

Hoppas sommaren varit fin. Häisningar

MaMm
Sekretariatet
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