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Et hovedtema i norsk skole i dag er det nye Kunnskapsløftet. Denne boka presenterer aksjonslæring og
argumenterer for at dette er en motor i dette løftet, som forfatteren foretrekker å kalle læringsløftet.
Den første utgaven av Aksjonslæring kom i 1999. I de sju årene som har gått siden, har aksjonslæring satt
konkrete spor i det nordiske læringslandskapet. Fra å være noe forholdsvis nytt og ukjent, har en rekke
prosjekter og utdanningsforløp med aksjonslæring og aksjonsforskning som identitetsmerker etter hvert blitt
gjennomført.
Denne utgaven er supplert med konkrete erfaringer hentet fra sentrale norske og nordiske prosjekter.
Erfaringene sentreres blant annet rundt disse spørsmålene: Hvordan har aktiv deltakelse i aksjonslæring og i
forskende partnerskap påvirket kompetanse og yrkesutøvelse? På hvilken måte bidrar aksjonslæringsopplegg
til at skoler blir lærende organisasjoner og til at læringskulturer styrkes? Hva har vi lært om aksjonslæringens
muligheter for skoleutvikling i løpet av disse sju årene? På bakgrunn av de gode erfaringene er undertittelen på
boka mer en påstand enn et spørsmål: Aksjonslæring er en hovedmotor i det nye norske kunnskaps- og
læringsløftet i skolen.
Senter for Interkulturell Kommunikasjon SIK er et uavhengig forskningssenter med kompetanse på globalt
samarbeid og interkulturell kommunikasjon Kybri gjennomfører kurs i Møtedesign og fasilitering for å spre

enkle, effektive verktøy og øvelser til bruk i arbeidslivet. Det er ikke en forutsetning med. Pedagogikk
årsstudium, deltid, underviser i emne 1, ”Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid”, og emne 2, ”Individ,
samfunn og pedagogikkens rolle”, annet. Solstrandprogrammet er Nordens beste lederutviklingsprogram.
Solstrandprogrammet er AFFs mest omfattende og krevende lederutviklingsprogram. En unik møteplass for.
Lean i Vestre Toten kommune - en lærende organisasjon. Forord/presentasjon. Lean kontinuerlig forbedring i
Vestre Toten kommune startet som prosjekt i 2011 og ble.

