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Læring og forandring Hent PDF Forlaget skriver: I de sidste ti år har læring været på dagsordenen som aldrig
før. Inden for uddannelsesverdenen og den pædagogiske debat har man kunnet se et markant skift, hvor
læringsbegrebet er blevet tematiseret langt stærkere på bekostning af undervisningsbegrebet. Samtidig er
læring blevet sat på dagsordenen inden for områder af samfundslivet, hvor man ikke tidligere har talt om

undervisning og pædagogik. Det gælder ikke mindst virksomheds- og erhvervsudvikling. Læring må på den
baggrund anskues som et afgørende led i de forandringsprocesser, som institutioner og organisationer

udfordres til af nutidens økonomiske og kulturelle vilkår.

Denne bog rummer en række forskningsbidrag til at forstå læring og forandring i mange forskellige
sammenhænge. Bidragene dækker fire hovedtemaer, nemlig læring, uddannelse, universitetsundervisning og
viden. Der er tale om artikler skrevet af de videnskabelige medarbejdere ved Institut for Uddannelse, Læring

og Filosofi, Aalborg Universitet.
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