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Beskrivning
Författare: Carl-Gustaf Andrén.
»En högtidsstund för kalenderbitare med högskolan som specialintresse, en reflekterande
analys från en akademiker med unikt bred karriär eller ett tänkvärt, uppfordrande inlägg i den
aktuella högskoledebatten? Carl-Gustaf Andrén lyckas erbjuda allt detta i en och samma bok.«
Tidskriften Universitetsläraren
»Denna gedigna, lärda studie ... är en viktig läsning för såväl verksamma vid universiteten
som för politiska beslutsfattare.« Bibliotekstjänst
Svenska universitet och högskolor har genomgått en fullständig omvandling under 1900-talet.
En utbildningsboom skapade växande behov och fler krav från universitetsledningar,
studenter och politiker. Tillkomsten av nya lärosäten, meningsskillnaderna kring kraven på
lärarna och dragkampen mellan externa och interna aktörer har vållat debatter under
decennier.
I Visioner, vägval och verkligheter gör nestorn i universitetsvärlden, Carl-Gustaf Andrén, en
historisk överblick över de bärande idéer och motiv som stått bakom utvecklingen. Utifrån sin
unika erfarenhet genomlyser han styrmekanismerna och besluten kritiskt. Varför valde man
vissa lösningar och vilka var motiven? Fram träder viljestarka beslutsfattare, ofta med djup
förankring i utbildningssamhället och den utbildningspolitiska sfären, som målmedvetet sökt
förverkliga sina ideal.

I sin kartläggning vill författaren förstå drivkrafterna i förändringarna och hur verkligheten
tedde sig då besluten genomförts. Kanske finns det möjligheter att också formulera en strategi
för en stabil utveckling av verksamheten, att förnya och förbättra högskolearbetet genom att
lära av historien?

Annan Information
5 feb 2016 . Under julhelgen läste jag Carl-Gustaf Andréns bok Visioner, vägval och
verkligheter – Svenska universitet i utveckling efter 1940, och han belyser denna fråga när han
talar om vårt språkbruk. Vi pratar till exempel om ”undervisningsbörda” och att vi ”köper oss
fria för forskning”. Det är ju inte så att jag anser.
Si usted está buscando un libro Verkligheter : arton dokumentära metoder, voy a ayudarle a
obtener un libro Verkligheter : arton dokumentära metoder aquí. Usted simplemente se
inscribe de forma gratuita y se puede encontrar una Verkligheter : arton dokumentära metoder
libro y millones de otros libros. Verkligheter.
Läromedel i historia blir ofta föremål för intensiva debatter, förmodligen på grund av att de är
tänkta att kanalisera ett officiellt samhälleligt minne. Diskussionerna i sig själva påverkar också
synen på det förflutna. Idag har vi läromedel i historia som fokuserar på andra frågeställningar
än 1940-talets läroböcker. I En av staten.
16 jun 2015 . Rune Romhed Lärare vid institutionen för pedagogik och pedagogisk profession.
Referenser Andrén, Carl-Gustaf (2013) Visioner, vägval och verkligheter. Svenska universitet
i utveckling efter 1940. Lund: Nordic Academic Press. Bexell, Göran (2011). Akademiska
värden visar vägen. Stockholm: Atlantis.
4 dec 2013 . Carl-Gustaf Andrén: Visioner, vägval och verkligheter – svenska universitet i
utveckling efter 1940. Det finns väl få som är bättre lämpade att beskriva det svenska
högskolelandskapets utveckling än sektorns nestor Carl-Gustaf Andrén (född 1922). Redan
som teologistudent i Lund under 1940-talet var han.
. av generell karaktär, och knappast originella för en lokal enhet. Målet var att de också skulle
bidra till att skapa sammanhållning inom den mångfald som ett universitet eller en högskola
uppvisade. Bland målen fanns att universitetet eller högskolan skulle tillhöra de främsta eller
visioner, vägval och verkligheter.
I Visioner, vägval och verkligheter gör nestorn i universitetsvärlden, Carl-Gustaf Andrén, en
historisk överblick över de bärande idéer och motiv som stått bakom utvecklingen. Utifrån sin
unika erfarenhet genomlyser han styrmekanismerna och besluten kritiskt. Varför valde man
vissa lösningar och vilka var motiven?

Det forskningspolitiska laboratoriet [Elektronisk resurs] : förväntningar på vetenskapen 19002010. Kansikuva. Julkaisuvuosi: cop. 2016. Kieli: ruotsi. Aineistolaji: E-kirja. Kustantaja:
Nordic Academic PressElib. Låna e-bok. Huomautus: E-bok. Tryckt utgåva: ISBN 978-9188168-42-9. Hyllyssä: 0. Lainattu yhteensä: 0.
Retrying. Download. Connect more apps. Try one of the apps below to open or edit this item.
Ladda ner Visioner, vägval och verkligheter svenska un . skolor i utveckling efter 1940 - CarlGustaf Andrén.pdf. Ladda ner Visioner, vägval och verkligheter svenska un . skolor i
utveckling efter 1940 - Carl-Gustaf Andrén.pdf.
Visioner, vägval och verkligheter. Dahkki: Andrén, Carl-Gustaf. 217994. Bearbma. Det hotade
universitetet. 201885. Bearbma · Yrkesmässig handledning - mer än ord. Dahkki: Tveiten,
Sidsel. 25264. Bearbma. Konsten att lyssna. Dahkki: Plutarchos. 229707. Bearbma ·
Humboldts universitet. Dahkki: Östling, Johan. 86727.
En gång när Astrid Pettersson var tio år fick hon stå i skamvrån, eftersom hon ställde för
många frågor om multiplikation. Det var då hon bestämde sig för att det var lärare hon ville
bli. I dag är hon matematikprofessor.
Visioner, vägval och verkligheter. Av: Andrén, Carl-Gustaf. Utgivningsår: 2013. Hylla: Ep.
Medietyp: Bok. Visa var. 357564. Omslagsbild. Bok:De svenska skolreformerna 1962-1985
och personerna bakom dem:2016. De svenska skolreformerna 1962-1985 och personerna
bakom dem. Av: Enkvist, Inger. Utgivningsår: 2016.
Visioner, vägval och verkligheter. Svenska universitet i utveckling efter 1940. Carl-Gustaf
Andrén. NORDIC ACADEMIC PRESS, 2013, 281 S. De tongivande gestalterna i svenskt akademiskt liv under efterkrigstidens mas- siva expansion – en Torgny Segerstedt, en Ragnar
Edenman, en Philip Sand- blom – gav aldrig ut.
Visioner, vägval och verkligheter : svenska universitet och högskolor i utveckling efter 1940.
File name: visioner-vagval-och-verkligheter-svenska-universitet-och-hogskolor-i-utvecklingefter-1940.pdf; ISBN: 9187351544; Release date: October 7, 2014; Number of pages: 281 pages;
Author: Carl-Gustaf Andrén; Editor:.
Abrahamsson, B. (1977). Forskningsanknytning: om sambandet mellan forskning och
grundutbildning [Research links: the connections between research and education].
Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet. Andrén, C-G. (2013).Visioner, vägval och
verkligheter: svenska universitet och högskolor i utveckling efter.
I Visioner, vägval och verkligheter gör nestorn i universitetsvärlden, Carl-Gustaf Andrén, en
historisk överblick över de bärande idéer och motiv som stått bakom utvecklingen. Utifrån sin
unika erfarenhet genomlyser han styrmekanismerna och be.
Usted simplemente se inscribe de forma gratuita y se puede encontrar una Verkligheter : arton
dokumentära metoder libro y millones de otros libros. Verkligheter : arton dokumentära
metoder . Visioner, vägval och verkligheter : svenska universitet och högskolor i utveckling
efter 1940 libros en línea · Visioner, vägval och.
28 okt 2013 . Han pensionerades 1987 men har fortsatt att vara verksam i Lund. Han är också
ledamot och hedersledamot i olika samfund, till exempel Kungliga Vetenskapsakademien.
Boken Visioner, vägval och verkligheter utgavs på Nordic Academic Press i år. 6/2013
6/2013Gaudeamus Gaudeamus115 13.
Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975. 353353. Omslagsbild · Visioner, vägval
och verkligheter. Av: Andrén, Carl-Gustaf. 341499. Omslagsbild. Skola och utbildning i
historiskt och internationellt perspektiv. Av: Egidius, Henry. 350481. Omslagsbild · Skola och
utbildning i historiskt och internationellt perspektiv.
Får studenter jobb efter examen? [Elektronisk resurs]. Omslagsbild. Utgivningsår: 2013.
Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag: Svenskt näringslivElib. Anmärkning: E-bok

(EPUB). Antal reservationer: 0. Lägg i minneslista · Tipsa. Andra titlar av samma författare. 0.
Liknande titlar. 2565. Previous. 198262. Omslagsbild.
vid LU: Visioner, vägval och verkligheter'. Beskrivning för HIS på LUX finnas i webbsidan:
'HIS på LUX är en förkortning för det annars alltför långa Högskolepedagogiska
inspirationsseminariet på LUX. Det är ett seminarium av lärare för lärare och lärande'. 'Jag är
glad att byggnaden har slutit. Det tog lång tid. Jag ser fram.
Scandia 2014 http://www.tidskriftenscandia.se 136 R ecensioner Recensioner Monografier
Visioner, vägval och verkligheter. påpekar han att många som i dag arbetar Svenska
universitet i utveckling inom högskolevärlden är väl förtrogna med efter 1940 den aktuella
situationen, men att långtifrån alla har en klar.
LIBRIS titelinformation: Visioner, vägval och verkligheter : svenska universitet och högskolor
i utveckling efter 1940 / Carl-Gustaf Andrén. Svenska universitet och högskolor har genomgått
en fullständig omvandling vägval och verkligheter gör nestorn i universitetsvärlden, CarlGustaf Andrén, Public Diplomacy and.
Visioner, vägval och verkligheter : svenska universitet och högskolor i utveckling efter 1940.
Carl-Gustaf Andrén 165 kr. Läs mer. Önska. Att forma vår framtid : bioteknikens möjligheter
och problem. Göran Hermerén, Carl-Gustaf Andrén, Ulf Görman 159 kr. Läs mer. Önska. Etik
och genteknik : filosofiska och religiösa.
I Visioner, vägval och verkligheter gör nestorn i universitetsvärlden, Carl-Gustaf Andrén, en
historisk överblick över de bärande idéer och motiv som stått bakom utvecklingen. Utifrån sin
unika erfarenhet genomlyser han styrmekanismerna och besluten kritiskt. Varför valde man
vissa lösningar och vilka var motiven?
7 Oct 2013 - 6 min - Uploaded by LundUniversityCarl-Gustaf Andrén, f d rektor vid Lunds
universitet, har upplevt och intresserat sig för .
Yrkesutbildningen i går och i dag. 108366. Cover. Visioner, vägval och verkligheter. Author:
Andrén, Carl-Gustaf. 104198. Cover. Arbetsplatsförlagt lärande. Author: Glöckler, Heinz.
104427. Cover. Världens största politiska skandaler. Author: Wall, Gunnar. 121174. Cover.
Svenskar i krig 1945-2015. Author: Gyllenhaal, Lars.
»En högtidsstund för kalenderbitare med högskolan som specialintresse, en reflekterande
analys från en akademiker med unikt bred karriär eller ett tänkvärt, uppfordrande inlägg i den
aktuella högskoledebatten? Carl-Gustaf Andrén lyckas erbjuda allt detta i en och samma bok.«
Tidskriften Universitetsläraren »Denna.
Vilken verklighet lever vi i och vilka visioner har vi för framtiden? . SOLLUX-seminariets
diskussion nu på torsdag den 20 nov tar sin utgångspunkt i Carl-Gustaf Andréns bok
"Visioner, vägval och verkligheter: Svenska universitet i . UtskriftSOLLUX-seminariet HT vid
LU: Visioner, vägval och verkligheter 20 NOVEMBER |…
Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010. Utgivningsår: 2013. Språk: Svenska.
Medietyp: Bok. Omarkerad betygsstjärna. Lägg i minneslista. 724224. Omslagsbild · Visioner,
vägval och verkligheter. Av: Andrén, Carl-Gustaf. Utgivningsår: 2013. Språk: Svenska.
Medietyp: Bok. Omarkerad betygsstjärna.
11 feb 2014 . . 400 varav 11 000 doktorander. Omräknat i heltidstjänster blev antalet 58 900
respektive 9 900 doktorander. Därmed arbetar var fjärde statsanställd på ett universitet eller en
högskola. Källa: ”Visioner, vägval och verkligheter. Svenska universitet och högskolor i
utveckling efter 1940”, Carl-Gustaf Andrén.
Bokreferens.se kan söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm. Skapa referenser och
källor att klistra in i din akademiska uppsats, PM eller rapport.
Jämför priser på Visioner, vägval och verkligheter: svenska universitet och högskolor i utve
(Inbunden, 2013), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av

Visioner, vägval och verkligheter: svenska universitet och högskolor i utve (Inbunden, 2013).
Vestfoldbergen en av Antarktis på universitet landstigningen dokumenterade första den för
platsen utgör. Miriam exempel till Visioner, vägval och verkligheter : svenska universitet och
högskolor i utveckling efter 1940 fiskar utveckling andra vissa från tarmar eller skinn simblåsa
på. Henne verkligheter efter åtala att hotade.
MONOGRAFIER Carl-Gustaf Andrén "Visioner, vägval och verkligheter. Svenska universitet
i utveckling efter 1940"; Peter Lindström & Svante Norrhem "Flattering Alliances.
Scandinavia, Diplomacy and the Austrian-French Balance of Power, 1648–1740"; Charles Tilly
& Lesley J. Wood "Social Movements, 1768–2012";.
Det forskningspolitiska laboratoriet [Elektronisk resurs] : förväntningar på vetenskapen 19002010 / Anna Tunlid & Sven Widmalm (red.). Omslagsbild. Utgivningsår: cop. 2016. Språk:
Svenska. Hyllkod: e-bok. Medietyp: E-bok. ISBN: 978-91-88168-43-6 91-88168-43-3.
Anmärkning: E-bok. Tryckt utgåva: ISBN.
LIBRIS titelinformation: Visioner, vägval och verkligheter : svenska universitet och högskolor
i utveckling efter 1940 / Carl-Gustaf Andrén.
Miljöpartiet som varit pådrivande i frågan om trängselavgifter tror att det är nyckeln till att
skapa flyt i trafiken. I Visioner, vägval och verkligheter gör nestorn i universitetsvärlden, CarlGustaf Andrén, en historisk överblick över de bärande idéer och motiv som stått bakom
utvecklingen. Till det kommer att brexit har skadat EU:s.
30 dec 2015 . Read a free sample or buy Etik och genteknik by Carl-Gustaf Andrén. You can
read this book with iBooks on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac.
Med hela världen i klassrummet: En personlig och reflekterande presentation av SIOPmodellen. Att droppvis vänja sig vid en pedagogisk modell anpassad till det mångkulturella
klassrummet. Ann-Marie du Plessis. DKK 57. Køb. Coacha varandra till framgång - en
introduktion till co-coaching. John Steinberg. DKK 54. Køb.
89032. Cover. Välfärdsstatens skräpvind. Author: Andersson, Jenny. 117405. Cover. En av
staten godkänd historia. Author: Åström Elmersjö, Henrik. 96836. Cover. Visioner, vägval och
verkligheter. Author: Andrén, Carl-Gustaf. 100601. Cover. Spela lagom! Author: Gustavsson,
Anton. 91263. Cover. Bakom hemligstämpeln.
19 maj 2015 . och Carl-Gustaf Andréns ”Visioner, vägval och verkligheter”. I dessa finns
mängder med referenser till ännu mer litteratur inom området. Framtiden är säkrad, man kan
läsa om utbildningshistoria hur länge som helst! Det är förstås intressant och lärorikt i sig att
läsa om vad som hänt tidigare, men ska det ha.
Sagan om Despereaux · DiCamillo Kate. 179 kr. Antal i butik. 0000000048 · Karavan 2015:2 ·
REATidskrift. 19 kr. Antal i butik. 9789187351266 · Visioner, vägval och verkligheter :
svenska univer · Andrén Carl-Gustaf. 259 kr. Antal i butik. 9789187215759 · Konstvetenskap :
en introduktion · Arnold Dana. 170 kr. Antal i butik.
17 nov 2017 . buffertinstansen skulle kunna notera förändringar i utfall på ett sätt som en. 1 I
detta hänseende drar idén delvis mot Carl-Gustaf Andréns förslag om ett forum för en
nationell och långsiktig universitets- och högskolepolicy (Visioner, vägval, verkligheter, 2013,
s 237–239). Det primära syftet är annorlunda,.
Omslagsbild för Visioner, vägval och verkligheter. svenska universitet och högskolor i
utveckling efter 1940. Av: Andrén, Carl-Gustaf. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på
Visioner, vägval och verkligheter. Bok (1 st) Bok (1 st), Visioner, vägval och verkligheter; Ebok (1 st) E-bok (1 st), Visioner, vägval och verkligheter.
17 dec 2013 . Bokrecension: Visioner, vägval och verkligheter. En högtidsstund för
kalenderbitare med högskolan som specialintresse, en reflekterande analys från en akademiker
med unikt bred karriär eller ett tänkvärt, uppfordrande inlägg i den aktuella högskoledebatten.

Carl-Gustaf Andrén (CGA) lyckas erbjuda allt.
Visioner, vägval och verkligheter : svenska universitet och högskolor i utveckling efter 1940 /
Carl-Gustaf Andrén Andrén, Carl-Gustaf, Ep Andren, 2013, Bok 1 av 1 · Uppsatshandledning
och skrivutveckling i högre utbildning : om det självständiga arbetet och skrivande i alla
ämnen / Birgitta Norberg Brorsson & Karin Ekberg
3 Visioner, vägval och verkligheter Svenska universitet och högskolor i utveckling efter 1940
Carl-Gustaf Andrén Nordic Academic Press nordic academic press. 4 Tryckt med bidrag från
Riksbankens Jubileumsfond Kopiering eller annat mångfaldigande av denna inlaga kräver
förlagets särskilda tillstånd. Nordic Academic.
20 nov 2014 . 776 Carl-Gustaf Andrén, Visioner, vägval och verkligheter, anm. av Lennart
Olausson. 779 Martin Gustavsson, Mikael Börjesson & Marta Edling (red.), Konstens
omvända ekonomi, anm. Maths Isacson. 782 Johanna Dahlin, Kriget är inte över förrän den
sista soldaten är begraven, anm. av Florence Fröhlig.
Eftersom boken i sig innehåller ett antal samtals- och vägvalsunderlag kommer denna
lärgruppsplan att vara relativt kortfattad. . Vi behöver visa våra olika verkligheter för
varandra. Varje grupp som . Om ni har någon vision – en bild av ett framtida önskvärt läge
för er förening – hur ser den ut? ▫ Vilka förhållningssätt och.
Visioner, vägval och verkligheter. svenska universitet och högskolor i utveckling efter 1940.
av Carl-Gustaf Andrén (Bok) 2013, Svenska, För vuxna. Ämne: Universitetet : historia,
Högskolan : historia, Högskoleutbildning : historia,.
Bok: Visioner, vägval och verkligheter : svenska universitet och högskolor i utveckling efter
1940. Författare: Carl-Gustaf Andrén. Språk: Svenska. ISBN: 9789187351266. Antal sidor:
281. Kategori: Nordic Academic Press. Filstorlek: 5.25 mb. Ladda ner Visioner, vägval och
verkligheter : svenska universitet och högskolor i.
3 jan 2011 . Sverige är inget undantag, kanske snarare exceptionellt i vad som syns vara en
medveten strävan att överge traditioner, normer, värderingar, religion, politiska visioner,
människosyn som något förlegat, till förmån för oklara målformuleringar och rädsla för
tydliga vägval. Välfärdsstaten Sverige, förskonat.
Läromedel i historia blir ofta föremål för intensiva debatter, förmodligen på grund av att de är
tänkta att kanalisera ett officiellt samhälleligt minne. Diskussionerna i sig själva påverkar också
synen på det förflutna. Idag har vi läromedel i historia som fokuserar på andra frågeställningar
än 1940-talets läroböcker. I En av staten.
7 Anförd litteratur. Andrén, Carl-Gustaf (2013). Visioner, vägval och verkligheter. Svenska
universitet och högskolor i utvecklingen efter 1940. Lund: Nordic Academic Press.
Annerstedt, Jan (1972). Makten över forskningen. Staffanstorp: Cavefors. Benner, Mats
(2013). Nordiska universitet i jakt på världsklass. Stockholm:.
Läromedel i historia blir ofta föremål för intensiva debatter, förmodligen på grund av att de är
tänkta att kanalisera ett officiellt samhälleligt minne. Diskussionerna i sig själva påverkar också
synen på det förflutna. Idag har vi läromedel i historia som fokuserar på andra frågeställningar
än 1940-talets läroböcker. I En av staten.
18 feb 2014 . Titel: Visioner, vägval och verkligheter. Författare: Andrén, Carl-Gustaf
Utgivare: Nordic Academic Press. Titel: Gråkoltarna Författare: Holmqvist, Kalle Utgivare:
Notis Ekonomisk förening. Titel: Plundrarna Författare: Rydell, Anders Utgivare: Ordfront.
Titel: Det svarta blodet. Författare: Lundell, Kerstin
2003: Visioner och verkligheter: Kommunikationen om GŚretagets strategi. (Visions and
realities. A case study of . gap in this area makes the study of communication about vision and
goals both urgent and interesting. Accordingly, the .. vägvalet blir man otydlig pā marknaden.
Dā kommer det att sluta med att man fār.

SAMLINGEN. HÖSTEN 2013 andrén, Carl-gustaf, Visioner, vägval och verkligheter : svenska
universitet i utveckling efter 1940.lund, nordic academic Press, 2013. 25 years of clinical
medicine : Lund So- ciety of Medicine 150 years 2012 : Festschrift. lund, lund Society of
medicine and lund university, Faculty of medicine,.
Av: Lindstedt Cronberg, Marie. 137100. Omslagsbild. Visioner, vägval och verkligheter :
svenska universitet och högskolor i utveckling efter 1940. Av: Andrén, Carl-Gustaf. 137101.
Omslagsbild · Nyttan med folklig bildning : en studie av kapitalformer i folkbildande
verksamhet. Av: Gustavsson, Bernt. Av: Wiklund, Matilda.
Visioner, vägval och verkligheter : svenska universitet och högskolor i utveckling efter 1940 /
Carl-Gustaf Andrén. Omslagsbild. Av: Andrén, Carl-Gustaf 1922-. Utgivningsår: 2013. Språk:
Svenska. Medietyp: Bok. ISBN: 978-91-87351-26-6. Omfång: 281 s. ; 23 cm. Omarkerad
betygsstjärna. Logga in för att reservera titeln.
Medietyp: E-bok. 288342. Omslagsbild · Spela lagom! Av: Gustavsson, Anton. Av: Svanell,
Adam. Medietyp: E-bok. 285777. Omslagsbild. Sanna historier om spioner. Av: Dowswell,
Paul. Av: Fleming, Fergus. Medietyp: E-bok. 286103. Omslagsbild · Visioner, vägval och
verkligheter. Av: Andrén, Carl-Gustaf. Medietyp: E-bok.
Andrén, Carl-Gustaf, 2013, Visioner, vägval och verkligheter: svenska universitet och
högskolor i utveckling efter 1940. Lund: Nordic Academic Press. Andrén, Carl-Gustaf, 2012,
”Svenska forskningsinstitutet i. Istanbul 50 år” in Dragomanen, Vol. 14, pp. 15 – 22. Andrén,
Carl-Gustaf, 2008, “Brott och straff: en enkät 1837 om.
Slumpens skördar - Minnen och funderingar från musikens och filmens märkliga världar.
POCKET | av Bengt Palmers | 2011. Jämför priser. En brud för kung och fosterland.
INBUNDEN | av Lena Rangström | 2010. Jämför priser. Ett lingonris i cocktailglas. HÄFTAD |
av Anneli Jordahl | 2014. Jämför priser. Trängd mellan.
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record
was previously connected to the following departments: Faculties of Humanities and Theology
(000026000), Centre for Theology and Religious Studies (015017000). Lund University Box
117, 221 00 LUND Telephone.
pedagogik (2017) : "Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975", "Visioner, vägval
och verkligheter", "Det professionella lärandets inneboende kraft", "Föräldraskap från hjärtat",
"Mångfald .
16 apr 2016 . author: Andrén, Carl-Gustaf LU; organization. Church and Mission Studies.
publishing date: 2013; type: Book/Report; publication status: published; subject. Humanities.
pages: 281 pages; publisher: Nordic Academic Press; ISBN: 978-91-87351-26-6; language:
Swedish; LU publication? yes.
östlind niclas mellan verkligheter fotografi i sverige 1970 2000 = between realitie. GINZA. 319
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