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af den et-årige sammenhængende AMU-uddannelse for ledige kortuddannede kvinder - den såkaldte P47-

uddannelse - ti år efter uddannelsens afslutning. Den viser, at P47 var en AMU-uddannelse der fik
livshistorisk betydning for dem der deltog i den og som - også på længere sigt - havde en

beskæftigelseseffekt. Og den viser at en afgørende forudsætning for dette resultat er at uddannelsen fagligt og
pædagogisk er tilrettelagt sådan at faget er en individuel og kollektiv erfaringsmulighed. Rapporten er den

tredje i rækken af publicerede evalueringsrapporter om P47. De to første (1991 og 1992) bygger på empiri og
datamateriale produceret under uddannelsen og umuddelbart efter dens afslutning. Den dataindsamling og
empiriproduktion der ligger til grund for nærværende rapport, er indsamlet og produceret - blandt præcis de
samme deltagere ca. 10 år senere.Kvindeliv og mandefag benytter både kvantitative og kvalitative metoder,
herunder livshistoriske interviews som empiri-produktionsmetode, og bogen relaterer sig således også til den

forskning i livshistorie og læring der foregår i "Livshistorieprojektet" på RUC.
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