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Aktionsforskning handler om at udvikle og forandre virksomheder og organisationer, men også om at skaffe
sig viden om, hvordan denne forandring finder sted, og hvad der egentlig foregår i løbet af arbejdstiden.
Aktionsforskning har siden 1900-tallet spillet en vigtig rolle i forhold til kompetenceudvikling af lærere, når
arbejdspladsen er udgangspunkt for forandringsarbejdet. Det er centralt for aktionsforskning, at man som
organisation stiller spørgsmål til praksis, iscensætter sine handlinger, følger processen og reflekterer over
udfaldet. Der opstår en relation mellem handlingen og forståelsen af, hvad der foregår, som delagtiggør
organisationen i det skete og derved skaber et bedre udgangspunkt at agere ud fra. Bogen indledes med en
præsentation af aktionsforskning i sig selv og af de værktøjer, der kan anvendes til at synliggøre arbejdet i
hverdagen. Derefter gengives erfaringer og refleksioner fra forskellige projekter, som er inddelt i to områder,
nemlig "Kompetenceudvikling på nye vilkår" og "Udvikling af den egne organisation".
'Aktionsforskning i praksis' henvender sig til alle, der har interesse i at ændre praksis baseret på egne vilkår.
Den er særligt velegnet til læreruddannelse og kompetenceudvikling af skolefagligt personale.
Hun har glædet sig til praktikken, men indser efter 14 dage, at der er rigtig mange. Rie er 24 år,
sygeplejerskestuderende og i praktik i hjemmeplejen. professor, forfatter og meget mere Keld Jensen, der
underviser på. Hvis New Public Management er kommet til kort, og evidensbølgen er på retur, hvad kommer

så nu. På professionshøjskolerne er. Bedre begrundet praksis stiller sig på kanten af denne.
professor, forfatter og meget mere Keld Jensen, der underviser på. 16-08-2017 AAU Executive, Nordjyske
Medier og Spar Nord workshop i forhandling Ass. Gro Inge Lemcke Hansen, So e Mark Aarestrup, Tine
Tjørnhøj-Thomsen, Morten Hulvej Rod & Liselotte Ingholt De unges stemmer en pilotundersøgelse af social
kritik, tidsskrift, backliste, bestilling, indholdsfortegnelse, forsider, omslag, uden politiske bindinger,
sandhedssØgende, objektiv, faglig, uafh. forhold og sociale praksisser kan være uret-færdige eller inhumane
mv. Formanden vælges særskilt og for tre år ad gangen. 68 Aktionsforskning på plejehjem – et alternativ til
new public management. På professionshøjskolerne er.
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Aktionsforskning Aktionsforskningen har altid stået til diskussion – også inden for det pædagogiske felt. Hvis
New Public Management er kommet til kort, og evidensbølgen er på retur, hvad kommer så nu. 68
Aktionsforskning på plejehjem – et alternativ til new public management. Marts 2018: Aktionsforskning
Aktionsforskningen har altid stået til diskussion – også inden for det pædagogiske felt. com. Hun har glædet
sig til praktikken, men indser efter 14 dage, at der er rigtig mange.

