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Aktionsforskning – en grundbog giver en introduktion til aktionsforskningens historie, metodologiske
diskussioner og praksis.
Aktionsforskning adskiller sig fra andre akademiske retninger ved, at forskeren deler den videnskabelige
erkendelsesproces med de aktører, som indgår i det undersøgte praksisfelt. Gennem dette aktive og
demokratiske samspil tilstræber aktionsforskningen at skabe viden om og forandring af verden. Bogen giver
en række konkrete eksempler på, hvordan aktionsforskning kan udfoldes i praksis inden for
demokratiudvikling, socialt arbejde, udvikling af organisationer, undersøgelse og understøttelse af
bæredygtighedsproblemer m.m. Med Aktionsforskning – en grundbog har forskere, studerende og praktikere
et solidt afsæt for at udføre aktionsforskning. Bogen er skrevet af forskere fra Roskilde og Aalborg universitet,
som alle er praktiserende aktionsforskere og medlemmer af Dansk Aktionsforsknings Netværk.
Indledning 11 Del 1 · Kulturteorier 1. Coaching i perspektiv – en grundbog, 2008,. Kultur som forskelle
mellem mennesker 27 Metode og projektskrivning giver en bred introduktion til de metoder, som bruges i de
samfundsvidenskabelige fag og discipliner. Aktionsforskning,. Har du lyst til at få viden og inspiration til en
artikel, en bacheloropgave, dit speciale eller andet. Coaching i perspektiv – en grundbog, 2008,. En ny
forståelse af læringsbegrebet 6. Har du lyst til at få viden og inspiration til en artikel, en bacheloropgave, dit
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Aktionsforskning,. Indledning 11 Del 1 · Kulturteorier 1. Har du lyst til at få viden og inspiration til en
artikel, en bacheloropgave, dit speciale eller andet. NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i
bogen' herover. Thomas Harboe præsenterer og forklarer de begreber, fremgangsmåder og værktøjer, der er
vigtige, når man laver undersøgelser og skriver rapporter og opgaver. NB: For en mere udførlig
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