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I Aktionslæring -læring i og af praksis præsenteres en metode, der har til formål at imødekomme den
komplekse udfordring, det er at tilrettelægge læreprocesser for andre. Aktionslæring drejer sig om at udvikle
undervisningen ved løbende at eksperimentere med, observere og reflektere over konkrete
undervisningssituationer.
Udgangspunktet er, at teamet i fællesskab udforsker undervisningen: Hvordan udspiller den sig? Hvorfor
udspiller den sig, som den gør? Hvordan kan den udvikles? Omdrejningspunktet i aktionslæring er at skabe
praksisnær viden om og erfaring med udvikling af undervisning. Bogen indeholder en beskrivelse af, hvordan
aktionslæringsforløb kan afvikles, og en præsentation af læreres erfaringer med iværksættelse af
aktionslæringsforløb.
Tanken er at give læseren et nuanceret indblik i, hvad det er, aktionslæring kan, og hvad den ikke kan. Bogen
er tænkt som en brugsbog for praktikere og andre, der er interesserede i at skabe læring i og videnbasering af
pædagogisk praksis. Bogen henvender sig derfor til lærere, undervisere på læreruddannelsen og på
professionshøjskolerne, lærerstuderende, pædagogiske konsulenter og andre med interesse for udvikling af
pædagogisk praksis. Helle Plauborg er uddannet lærer og cand.mag. i pædagogik og socialvidenskab. Hun er
ansat i KLEO, CVU København og Nordsjælland. Jytte Vinther Andersen er ligeledes læreruddannet; hun
arbejder som udviklingskonsulent i KLEO. Martin Bayer er mag.art. i pædagogik, Ph.d. og lektor og

institutleder ved Institut for Curriculumforskning på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Århus
Universitet.
”, er at styrke læreres og pædagogers kompetencer til at anvende specialviden og spe- cialressourcer i.
Formålet med projektet ”Læringsfællesskaber der virker. Menneskefaktor. Mange timer i et barns liv foregår
på skolen, og trivsel er kommet på skoleskemaet.
Jeg er indehaver af Menneskefaktor, som er et erhvervspsykologisk konsulentfirma, der hjælper private
virksomheder, offentlige organisationer og. Betegnelsen lydlig. 'Pædagoger på sprogvisit' er et projekt, hvor
pædagoger går på visit i en anden institution for at få ideer til at udvikle eget pædagogisk arbejde med at.
Mange timer i et barns liv foregår på skolen, og trivsel er kommet på skoleskemaet. Menneskefaktor.
Formålet med projektet ”Læringsfællesskaber der virker. Læs om vores forskning Park og Vej og genbrug i
Struer Kommune fik papir på godt arbejdsmiljø Aktionslæring. I NVIE udvikler vi viden og kompetencer om
inklusion, rummelighed, deltagelse, medborgerskab og empowerment. Menneskefaktor er et
erhvervspsykologisk konsulentfirma, der hjælper private virksomheder, offentlige organisationer og deres
ledere med at håndtere. Alligevel mistrives 12-14% af børn i skolealderen. Kate Holm Sørensen. Mange
timer i et barns liv foregår på skolen, og trivsel er kommet på skoleskemaet. Alligevel mistrives 12-14% af
børn i skolealderen. Aktionslæring.
Alligevel mistrives 12-14% af børn i skolealderen. Kate Holm Sørensen. ”, er at styrke læreres og
pædagogers kompetencer til at anvende specialviden og spe- cialressourcer i. VIA Videreuddannelse VIA
University College 2 AKTIONSLÆRING Hands on aktionslæring – en guidet tour i 6 trin For konsulenter,
ledere og … Ulla Nedergaard Hjælp til ledere og medarbejdere med at få kommunikation, læring og ledelse til
at spille sammen, primært på uddannelsesinstitutioner.

