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FORORD – AKTIONSLÆRING I FAGBEVÆGELSEN  
Efter Udviklingsenhedens vurdering er der et stort behov i LO-fagbevægelsen for at sætte 

arbejdspladsen mere i centrum for vores uddannelsesaktiviteter.  

 

De tillidsvalgtes arbejdsplads er det primære udgangspunkt for deltagernes erfaringer og den 

scene, som de skal agere på efter endt uddannelse. Det er på arbejdspladsen, at den nye viden 

og nye handlinger skal bringes i spil. 

 

Vi har gennem mange år arbejdet med forskellige metoder og tilgange, der har handlet om at 

”trække” deltagernes erfaringer ind i undervisningsrummet. Gennem cases fra 

arbejdspladserne, de gode historier, øvelser og opgaver med udgangspunkt i deltagernes 

hverdag har målet været at skabe bedre læring. Den erfaringsbaserede tilgang har været et 

”must” fra FIU’s start i 1974 – og en grundlæggende præmis for at arbejde med FIU-

uddannelse. 

 

Et er imidlertid at tage udgangspunkt i uddannelsesrummet og trække deltagernes erfaringer fra 

arbejdspladsen ind i dette rum. Noget andet er at tage udgangspunkt direkte i deltagernes 

arbejdspladser – og trække uddannelsesaktiviteterne ud i praksis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er det sidste, som aktionslæring handler om for Udviklingsenheden: At vi bliver bedre til at 

bruge uddannelse som et middel til at skabe nye handlinger i deltagernes praktiske hverdag. 

 

Aktionslæring handler således grundlæggende om, at vi tager udgangspunkt i de konkrete og 

helt praktiske problemer og udfordringer, som de tillidsvalgte og kollegerne står overfor på 

arbejdspladsen i hverdagen – og som man er enige om, man vil gøre noget ved. 

 

Aktionslæring 

Uddannelsesrummet 

 

Erfaringsbaseret 

læring

Arbejdsplads 
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Aktionslæring – en usleben diamant? 
Aktionslæring er ikke en revolutionerende eller ny metode. Vi har kendt tankerne bag i mange 

år. Ej heller er der tale om et færdigudviklet, grydeklart koncept.  

 

Tværtimod er det gode ved aktionslæring, at det hverken er færdigudviklet eller noget nyt. 

Derfor drejer det sig om, at vi fælles skaber det aktionslæringskoncept, som vi i LO-

fagbevægelsen mener, vi har brug for. Der er således masser af muligheder i den videre 

udvikling af aktionslæringsbegrebet.  

 

Endnu er der kun begrænsede erfaringer med anvendelse af aktionslæring indenfor LO-

målgruppen. Hidtil har det været en tilgang, der især har været brugt indenfor 

daginstitutionsområdet, skoleområdet og andre tilsvarende mellemlange uddannelser. 

 

Hvad skal denne survey bruges til? 
Denne survey er først og fremmest sat i værk i et samarbejde mellem Ambios og FIU’s 

Udviklingsenhed. Målet har været at få et overblik over dansk og international litteratur om 

aktionslæring, samt hvilke aktører der i Danmark arbejder med begrebet. Formålet har således 

været at skabe et mere kvalificeret grundlag for en videre diskussion. 

 

Desuden har det været et mål at igangsætte de første diskussioner om, hvordan 

aktionslæringen fremover kan anvendes i FIU og hele LO-fagbevægelsen. 

 

Hvordan kan der så arbejdes videre med aktionslæring i LO-fagbevægelsen? 
I første omgang har Udviklingsenheden bragt aktionslæring på banen på fagseminaret for 

arbejdsmiljøundervisere i januar 2009. Senere afholdt vi sammen med Ambios en fælles 

udviklingsdag i marts 2009. 

 

I efteråret 2009 forventer vi, at Udviklingsenheden vil arbejde videre med 

aktionslæringsbegrebet i en række forskellige sammenhænge. For det første som en del af et 

stort godkendt udviklingsprojekt om uddannelse af A/S-bestyrelsesmedlemmer. Her etablerer vi 

en række lokale aktionslæringsgrupper, der vil mødes 6-8 gange over en periode på ½ år med 

fokus på egen rolle i bestyrelsesarbejdet. For det andet igangsætter vi en proces, hvor vi 

forventer at eksperimentere med aktionslæring indenfor arbejdsmiljøområdet. Endelig tager vi 

initiativ til at uddanne undervisere indenfor aktionslæring. 

 

FIU’s Udviklingsenhed 

Juni 2009 



  

INDLEDNING 4 

 

INDLEDNING  
Nærværende survey er udarbejdet med henblik på at skabe et overblik over aktionslæring, som 

Fagbevægelsens Interne Uddannelses (FIU’s) Udviklingsenhed specifikt og fagbevægelsen 

generelt kan arbejde videre med i deres udviklings- og uddannelsesaktiviteter.  

 

FIU’s Udviklingsenhed har bedt Ambios om at skabe et overblik over den nationale og 

internationale litteratur, der direkte beskriver aktionslæring, eller som beskriver de begreber og 

læringsforståelser, der lægger op til et målrettet og konkret arbejde med aktionslæring. 

Yderligere er Ambios blevet bedt om at danne et overblik over udbredelsen af aktionslæring i 

dansk regi.  

 

Ambios kernekompetence er at skabe udvikling og læreprocesser i praksis. Netop det praktiske 

arbejde med udvikling, læreprocesser og konkrete handlingsændringer er målet, hvad end 

Ambios arbejder med udvikling af faggrupper, eller om det gælder udvikling på individuelt eller 

organisatorisk plan.  

 

Ambios arbejder p.t. med aktionslæring på flere fronter. Blandt andet er vi i gang med det 

hidtidigt største forsknings- og udviklingsprojekt om aktionslæring. Projektet sker i samarbejde 

med Professionshøjskolen København og 32 institutioner i København og Nordsjælland og 

afsluttes sommeren 2009.   

 

Aktionslæring – stadig under udvikling  
Aktionslæring er en læringsmetode, en læringsforståelse og en særlig teknik til fremme af 

udvikling og styring af læreprocesser i praksis. Aktionslæring er som metode endnu ikke færdig 

formuleret – hverken metodisk eller teoretisk – men anvendes på en række forskellige områder 

og bevæger sig i forskellige retninger. Dette gælder ikke alene internationalt, men er også 

karakteristisk for erfaringerne med aktionslæring i praksisfeltet i Danmark. Der ligger stadig et 

stykke arbejde for såvel danske som internationale forskere, udviklingsfolk og praktikere i at 

udfolde aktionslæring i praksis. 

 

Aktionslæring kan siges at have sine rødder i henholdsvis aktionsforskning og ’’action learning’’. 

Det er indenfor disse to grene af videnskaben, og det vil sige uddannelses- og 

udviklingsindustrien, at litteraturen i nærværende survey er fundet.  

 

Survey og baggrundsrapport  
Til denne survey er der udarbejdet en baggrundsrapport. Surveyen skal give overblik, 

perspektiver og viden om, hvordan aktionslæring kan bringes ind i uddannelsessammenhænge 
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i fagbevægelsen. I baggrundsrapporten findes resuméer af den beskrevne litteratur. Det 

anbefales at læse surveyen og bruge baggrundsrapporten som opslagsværk. I 

baggrundsrapporten er der udarbejdet et stikordsregister, som letter søgningen. 

 

I alt har Ambios lavet resuméer af 52 forskellige bøger, artikler, rapporter og websites på 

baggrund af et omfattende litteraturstudie via internet, søgemaskiner og nationale biblioteker. 

Enkelte bøger eller artikler har ikke været mulige at købe eller låne indenfor fristen for aflevering 

af survey og baggrundsrapport. Disse kan derfor ikke siges at være altomfattende, men er så 

vidt vides det til dato mest fyldestgørende litteraturstudie af aktionslæring foretaget i Danmark. 

Studiet er lavet i perioden december 2008 til januar 2009.  

 

Udvælgelse af litteratur  
Udvælgelseskriterierne for litteraturstudiet har været de artikler, bøger, rapporter og websites, 

der:  

 

1. Direkte beskriver aktionslæring,  

2. Diskuterer begreber og perspektiver, der lægger op til aktionslæring,  

3. Beskriver erfaringer med udviklings- og læringsforløb, der har aktionslignende 

karakteristika,  

4. Forefindes på dansk, svensk, norsk eller engelsk.  

 

Yderligere har vi prioriteret litteratur om aktionslæringen som læringsmetode i praksisfeltet frem 

for litteratur, der beskriver aktionslæring som pædagogisk læreproces i et teoretisk perspektiv. 

Det betyder, at læringsteoretiske og læringspsykologiske værker med et teoriudviklende sigte er 

blevet valgt fra til fordel for litteratur, der introducerer konkrete erfaringer og effektbeskrivelser af 

aktionslæringen. Med andre ord er udgangspunktet litteratur indeholdende praksiseksempler og 

praksiserfaringer frem for litteratur, der overvejende er teori-baseret. 

 

Kategorisering af litteratur i surveyens fremstilling  
Survey og baggrundsrapport er struktureret efter fire hovedkategorier. Der er tale om følgende 

hovedkategorier:  

 

o Aktionslæring som professionsudvikling 

o Aktionslæring som organisatorisk læring 

o Aktionslæring som læring i praksisfællesskaber 

o Aktionslæringens udbredelse i Danmark  

 



  

INDLEDNING 6 

 

Litteratursøgningen viser, at opdelingen i de fire hovedkategorier matcher de grupperinger, som 

bøger, artikler, rapporter og websites vedrørende aktionslæring falder indenfor. I valget af 

hovedkategorier har vi samtidig valgt de kategorier, der giver overblik i forhold til FIU’s og 

fagbevægelsens uddannelses- og udviklingsarbejde.  

 

Afgrænsninger  
Af ressourcemæssige årsager og prioritering af mest nødvendigt litteratur er surveyen og 

baggrundsrapporten afgrænset som følger:  

 

1. Aktionsforskning: Aktionsforskning er et af de to tydelige hovedspor, som aktionslæring 

udspringer fra. Alligevel opererer vi i survey og baggrundsrapport ikke med en selvstændig 

kategori om aktionsforskning. Litteratur om aktionsforskning fremlægges i stedet på tværs af de 

fire kategorier.  

 

2. ’Action learning’: Det andet hovedspor, som aktionslæring kommer fra, er ’’action learning’’. 

Litteratur om ’’action learning’’ er nationalt og internationalt meget omfangsrigt. Det har ikke 

været muligt at inddrage al litteratur herom. Den væsentligste littteratur, der lægger op til eller 

beskriver begreber om aktionslæring, er udvalgt.  

 

3. Ledelsesudvikling og ’action learning’: Både indenfor og udenfor landets grænser er der 

tradition for at bruge ’action learning’ som metode i ledelsesudvikling. Her har vi prioriteret 

erfaringer med anvendelse af ’action learning’ som metode til udvikling af og styrkelse af 

læreprocesser med faggrupper.  

 
4. Læringsmiljøer: Endelig præsenterer survey og baggrundsrapport ikke et udtømmende studie 

af læringsmiljøerne på skoler, universiteter, institutioner og private udviklings- og 

uddannelsesvirksomheder, der arbejder med aktionslæring. I afsnittet om aktionslæringens 

udbredelse i Danmark fremhæves de læringsmiljøer, der eksplicit formidler deres erfaringer 

med aktionslæring via websites.  

 

LÆSEVEJLEDNING TIL SURVEYEN  
Surveyen er bygget op over følgende afsnit:  

 

1. Aktionslæring – introduktion: I dette afsnit præsenteres aktionslæringens teoretiske 

rødder, og der laves koblinger til aktionsforskning og ’action learning’.  

 

2. Aktionslæring som professionsudvikling: Her findes et kort overblik over den litteratur, 

der beskriver aktionslæring inden for professionsuddannelserne – det er først og 



  

INDLEDNING 7 

 

fremmest aktionslæring i forbindelse med professionsudvikling inden for de 

mellemlange uddannelser på det offentlige område. I baggrundsrapporten finder du 14 

resuméer om aktionslæring som professionsudvikling. 

 

3. Aktionslæring som organisatorisk læring: Her får du et kort overblik over den litteratur, 

der handler om aktionslæring i forbindelse med organisatorisk læring. I 

baggrundsrapporten præsenteres 12 resuméer af litteratur på området.  

 

4. Aktionslæring som læring i praksisfællesskaber: Her findes en kort introducerende 

overblik over den litteratur, der handler om aktionslæring i forbindelse med 

praksisfællesskaber. I baggrundsrapporten uddybes overblikket i form af 7 resuméer 

om praksisfællesskaber inden for området.   

 

5. Aktionslæringens udbredelse i Danmark: I afsnittet findes et overblik over udbredelsen 

af litteratur om aktionslæring i Danmark. I baggrundsrapporten finder du resuméer af 

den litteratur, der omhandler aktionslæring i Danmark. Det drejer sig om 19 resuméer.  

 

6. Begreber i aktionslæring: I surveyens afslutning opsamles og præsenteres de centrale 

begreber i aktionslæring.  

 

7. Litteraturlister: Den samlede litteratur, websites med videre præsenteres afslutningsvist 

i to lister. Første liste er et samlet overblik over den litteratur, der er lavet resuméer af. 

Den anden liste er supplerende litteratur, der enten har været inddraget i survey og 

baggrundsrapport, eller som kan anbefales for en dybere forståelse af de centrale 

begreber omkring aktionslæring.  
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AKTIONSLÆRING – INTRODUKTION  
Aktionslæring er en samlet betegnelse for praksisnære tilgange og metoder til at skabe læring i 

praksiskontekster. Det er en grundantagelse i aktionslæringens felt, at den viden eller 

videnskab, der produceres, sker i et harmonisk samspil imellem teori og praksis, imellem det 

normative og det deskriptive. 

 

Når vi alligevel visse steder vælger at skille disse begreber ad, er det for at tilbyde læseren en 

større forståelse for et komplekst begreb.  

 

Og her stopper den simple fremstilling. Aktionslæring som begreb er bestemt ikke en entydig 

størrelse, og det er derfor vanskeligt at beskrive metoden samlet.  

 

I nogle tilfælde henviser aktionslæring til den metodiske, anvendelsesorienterede interesse for 

kompetence-, organisations-, og/eller professionsudvikling, hvortil begrebet ’action learning’ 

også bruges. Andre gange bruges det som en aktionsforskningstilgang – og kan derfor også 

forstås som orienteret mod professionsforskning og socialforskning. 

 

De mange anvendelses- og fortolkningsmuligheder bevirker, at det er vigtigt at gøre sig bevidst, 

hvilken form for aktionslæring man er interesseret i. 

 

For at forstå aktionslæringslandskabet kan det være anvendeligt at have et overblik over den 

forskelligartede forskningskontekst, som begrebet udspringer fra – nemlig aktionsforskningen.      

 

AKTIONSFORSKNING SOM AKTIONSLÆRINGENS UDGANGSPUNKT 
Begrebet Aktionslæring knytter an til begrebet Aktionsforskning. Aktionsforskningsfeltet er 

relevant, når man skal sætte sig ind i aktionslæring, fordi det videnskabelige, 

forskningsmæssige grundlag, som aktionslæringsmetoden lægger sig op ad, er afgørende for 

hvilken form for aktionslæring, der er tale om. Det kan eksempelvis være 

kompetenceudviklende, organisationsudviklende, professionsudviklende og/eller 

forskningsorienteret. 

 

Aktionsforskning er en samlet betegnelse for varierende forskningsstrategier, der alle er 

interesseret i, hvordan forandringer foregår i sociale organiseringer.  

 

Kort om aktionsforskning - ‘Action Research’ 
‘Action research’, altså aktionsforskning, betegner den forskningsstrategi, som kombinerer 

forskning om praksis i praksis; det vil sige, at man forsker, imens man intervenerer. 
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Aktionsforskning er – som aktionslæring – ikke en entydig størrelse. Der er forskellige 

definitioner af begrebet samt tilgange til og fortolkninger af videnskabelige, teoretiske og 

metodiske forhold. Endvidere er der forskel på, hvordan og med hvilket sigte aktionsforskningen 

udføres på den internationale arena.  

 

Der er dog fællestræk i form af de historiske rødder og interessefelter. I det følgende skitseres 

et kortfattet overblik over aktionsforskningens mest retningsgivende, litterære værker1. 

 

Dewey og Lewin: Det historiske fundament 
Afgørende inspirationskilder og udviklingskræfter går tilbage til pragmatismen og dermed 

amerikaneren John Deweys (1859-1952) eftertryk på at forene teori og praksis samt tyskeren 

Kurt Lewins (1890-1947) gestalt- og socialpsykologiske studier (Furu 2007: 13-37).  

 

Dewey efterstræbte at skabe vidensproduktion i praksisfeltet og havde samtidig et ideal om 

demokratisk deltagende praktikere. Lewin forsøgte at forstå de socialpsykologiske processer i 

forskellige (arbejdsmæssige) relationer og grupper. Han påvirkede gruppen for på den måde at 

skabe forandringer og derpå studerede han effekterne heraf.  

 

Tavistock Instituttet 
I efterkrigstiden fortsatte man i Europa nogle af disse tanker. Bl.a. blev Tavistock Instituttet 

grundlagt i 1946 med henblik på at bygge bro mellem psykologi og samfundsvidenskaberne. 

Denne institutionalisering kombinerede tre teoretiske interesser: en socialpsykologisk, en socio-

teknisk og en socio-økologisk (Nielsen & Vogelius 1996: 5-51). Også andre former for 

aktionsforskning er fremkommet i Europa bl.a. med stor skandinavisk aktivitet i særligt Norge og 

Sverige, som knytter an til arbejdspladsreformer og en politisk orientering (ibid.).  

 
Participatory Research 
En anden form for politisk orienteret aktionsforskning, som finder sin inspiration på det 

amerikanske kontinent, kaldes ’Participatory research’. Her er Paulo Freire en hovedfigur. 

Retningen knytter an til en politisk dagsorden med et emancipatorisk sigte. Her flytter man dog 

fokus fra arbejdsrelationer og kigger i det hele taget på sociale organiseringers betydning for 

deltagerne (Furu 2007: 13-37).  

 

 

 
                                                 
1 For mere uddybende gennemgang: Cohen, L. & Manion, L. (1994): Research Methods in Education, London: 
Routledge)  
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Participatory ‘Action Research’ 
Endnu en tilgang med en lignende betegnelse udvikles af William Foote Whyte, nemlig 

’Participatory action research’. Det stærke fokus på ideologi flyttes til vidensproduktion og 

socialforskningsudvikling (ibid., Argyris 1994).  

 

’Action Science’ 
Til sidst kan nævnes ‘action science’ som en form for aktionsforskning, der er udviklet af Chris 

Argyris og Donald A. Schön i deres samarbejde i USA. Det særlige ved ‘action science’ er dels 

interessen for ”Den tavse dimension” hos medarbejderne, dels deres intention om at gå skridtet 

videre og overskride grænsen mellem det deskriptive og normative; et formål de knytter til kritisk 

teori (Ibid., Argyris et al: ix-3). Denne tilgang er særligt kendt som Den Lærende Organisation, 

hvor aktionsforskning og aktionslæring tilsammen bliver organisatorisk læring. 

 

Aktionsforskning og aktionslæring 
Aktionslæring er altså en betegnelse for tilgange, der arbejder med læreprocesser i praksis 

gennem praksisudvikling (og i nogle tilfælde også forskningsgenererende). Det er helt 

afgørende, at aktionslæringen som begreb bliver afdækket efter interesse; altså om man ønsker 

arbejdspladslæring, kompetenceudvikling, organisationsudvikling, professionsudvikling og/eller 

professionsforskning eller socialvidenskabelig forskning.  

 

Aktionslæring knytter sig i højere grad til læring i organisationen end aktionsforskning. 

Aktionsforskning knytter sig mere til læring der har et mere alment sigte mod forskning af 

samfundsmæssig og social almen karakter end aktionslæring. Forbindelsen til faget eller 

profession betyder dog samtidige, at aktionslæring stadig har et samfundsmæssigt og alment 

sigte end den organisatoriske læring.  

 

Action Learning og aktionslæring 
Forskellen på action learning og aktionslæring er hårfin. I litteraturen forekommer ikke en 

præcisering, der definitorisk adskiller de to begreber. Det forekommer dog, at action learning 

har dog et mere organisatorisk sigte end aktionslæring. Action learning optræder oftere i 

udviklingsprojekter og læringsforløb, der ikke har et samfundsmæssigt eller forskningsmæssigt 

sigte. Action learning kobler sig også ofte til en læringsmetodik. Her bruges action learning 

oftest som en tænkning, hvor pensum er givet, og hvor handlingsdimensionen efterfølgende får 

læringen til at virke i organisationen. Det drejer sig f.eks. om læringsgrupper, der arbejder med 

at få et forud bestemt område (pensum) til at virke i organisationen. Til forskel adskiller 

aktionslæring sig ved at være mere fri af pensum, dog som oftest arbejdes der stadig i 

aktionslæring inden for et emneområde. Forskellen mellem action learning og aktionslæring er 

altså ikke definitorisk, men kan siges at ligge i, hvordan læreprocessen tænkes.  
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AKTIONSLÆRING SOM PÆDAGOGIK 
Aktionslæring er en betegnelse, som antyder en bestemt pædagogisk forforståelse og til en vis 

grad nogle læringspsykologiske antagelser.  

 

Retorisk set indikerer betegnelsen, at man forstår læring som en del af handling, og 

aktionslæring knytter sig derved på den ene eller anden vis til pragmatismens læringsforståelse 

og den deweyanske tradition (se en kort beskrivelse under afsnittet ”Dewey og Lewin”). 

 

Aktionslæringens menneskesyn 
Kort sagt anskues mennesket som et handlende væsen, der indgår aktivt i at skabe egne 

læreprocesser i en vekselvirkning med omgivelserne. Med et sådan socialt menneskesyn, 

forstås læring som en menneskelig aktivitet, der naturligt skabes i kraft af menneskers sociale 

samspil med omverdenen.  

 

Aktionslæringen er, som før nævnt, knyttet til pragmatismen. Forståelsen af menneskets læring 

bliver derfor, at læring sker igennem eksplorative undersøgelser af et objekt i en given 

praksissammenhæng. Gennem analyse, refleksion og rationaliserende teoretisering skaber 

mennesket en mere generel forståelse af objektet.  

 

Aktionslæring er altså en form for samlebetegnelse for tilgange til praksislæring. Nogle 

indskriver sig eksplicit i aktionsforskningstraditionen, andre interesserer sig generelt for læring 

på arbejdspladsen. Dog knytter de sig alle på den ene eller anden måde til pragmatismen og 

nogle af de grundlæggende pædagogiske principper heri.  
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AKTIONSLÆRING SOM PROFESSIONSUDVIKLING  
Litteraturen om aktionslæring som professionsudvikling beskriver forskellige perspektiver på og 

begreber om læring generelt og aktionslæring specifikt inden for én samlet faggruppe. 

Kategorien behandler faggrupper inden for særligt det pædagogiske område og skoleområdet. I 

mindre udstrækning berøres også nyere og international litteratur, som beskæftiger sig med 

aktionslæring inden for plejeområdet og mere specifikt vedrørende fagene sygepleje samt ergo- 

og fysioterapi.  

 

Skole- og daginstitutionsområdet samt omsorgs- og plejeområdet omfatter faggrupper, der i de 

senere år er begyndt at beskrive sig som professioner frem for som fag. Klassiske professioner 

som læger, advokater og præster er blandt andet karakteriseret ved en særlig autorisation, en 

særlig autonomi og en særlig etisk forpligtelse i forhold til klienter. Når andre faggrupper på, 

som er baseret på mellemlange uddannelser, også er begyndt at kalde sig for professioner, 

hænger det ifølge Katrin Hjort sammen med en stigende professionalisering, der kan ses som 

en konsekvens af moderniteten og en større tilgængelighed af viden i samspil med 

velfærdsstatens udvikling.  

 

Karakteristisk for megen af den litteratur, der sætter aktionslæringen i forhold til 

professionsudvikling, er, at aktionslæringen ses som et svar på en læringsstrategi og –metode, 

der gør faggrupperne i stand til sprogliggøre, forstå og udvikle deres fag indefra og fra neden. 

Læringsmetoden tillader, at det er selve professionen – og medarbejderen selv – der definerer, 

hvad der skal være læreprocessens genstand. Når aktionslæring først og fremmes vinder 

indpas blandt offentligt ansatte faggrupper med mellemlange uddannelser, skyldes det ifølge 

megen af litteraturen om aktionslæring som professionsudvikling, at der i disse grupper er et 

stort behov for læring og udvikling, som tager udgangspunkt i den erfaringsbaserede viden, 

professionsgrupperne selv besidder, og i de problematikker, de selv oplever som relevante. Her 

er typisk tale om faggrupper bestående af frontmedarbejdere, hvis arbejdsdag består af møder 

med borgere, klienter og brugere. Disse faggrupper har sjældent tid eller mulighed for at koble 

uddannelsesaktiviteter med mødeaktiviteter. Samtidig er der et pres på den offentlige sektor om 

kvalitetsudvikling og effektivitet. Det er netop i kraft af sine metoder til at integrere kvalitets- og 

læringsaktiviteter i det daglige praktiske arbejde, at aktionslæring fremstår som et særligt 

velegnet redskab i udviklingen af disse faggrupper.  

 

Vilkårene på arbejdspladserne samt krav fra regering, arbejdsgiver og skatteydere om stigende 

kvalitet og effektivitet gør endvidere, at aktionslæring i sin form og kobling til praksis passer til 

faggruppen. Den enkelte medarbejders udvikling af og læring om sin faglige profession foregår i 

denne form for aktionslæring igennem hver medarbejders løbende eksperimenter med at 



  

AKTIONSLÆRING SOM PROFESSIONSUDVIKLING 13 

 

variere og tilpasse sine egne praksisformer i det daglige. Sideløbende med denne gradvise 

forbedring af egen praksis arbejder medarbejderen med at reflektere over sin egen indflydelse, 

rolle og faglighed i praksisændringen.  

 

Den litteratur, der er samlet under overskriften aktionslæring som professionsudvikling, adskiller 

sig fra de andre kategorier på flere måder. Kategorien aktionslæring som praksisfællesskaber 

bevæger sig nemlig alene ind i det konkrete praksisnære arbejde. Den litteratur, der omhandler 

aktionslæring som professionsudvikling, interesserer sig derimod mere alment for faggruppen 

og beskæftiger sig med emner som uddannelsesbaggrund, privatlivet, sociologiske forhold og 

andre forhold, der ikke vedrører den konkrete arbejdspraksis som sådan.   

 

Aktionslæring som organisatorisk læring handler alene om aktionslæring inden for rammerne af 

den enkelte organisation forstået som virksomhed.  

 

I baggrundsrapporten præsenteres resuméer af 14 bøger, artikler og rapporter under 

overskriften aktionslæring som professionsudvikling.  
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AKTIONSLÆRING SOM ORGANISATORISK LÆRING  
Litteraturen om aktionslæring som organisatorisk læring fokuserer på aktionslæring inden for 

den enkelte virksomhed eller organisation. I modsætning til det foregående afsnit hvor fokus var 

på aktionslæring i forhold til bestemte professioner og faggrupper. I den forbindelse markeres et 

skift i forhold til, hvad der er målet for læreprocessen. I litteraturen om aktionslæring som 

organisatorisk læring udgør normative kriterier som effektivitet, rationalitet, brugertilfredshed 

læreprocessernes (del-) målsætning.  

 

Litteraturen om organisatorisk læring kan siges at have to arnesteder: Management-grenen 

(Handelshøjskolen, merkantile og rationelle – ’den forretningsorienterede aktionslæring’) og 

forsker-grenen (videreudvikling med et demokrati- og indflydelsesperspektiv). Ingen af kilderne 

kan siges at komme fra enten den ene eller den anden gren. Alligevel forekommer det, at 

FiU/fagbevægelsen har størst værdimæssigt fællesskab med den litteratur, der henter sit 

primære tankegods fra forsker-grenen.  

 

Litteraturen, der drejer sig om aktionslæring som organisatorisk læring, er orienteret mod at 

skabe organisatorisk læring igennem medarbejdernes fælles læreprocesser i de forskellige 

samarbejdsrelationers organiseringer. Denne metode til aktionslæring placerer 

samarbejdsrelationerne og i høj grad fælles refleksioner og faglig sparring centralt i 

læreprocesserne og understreger dermed deltageraktiviteten som afgørende for resultatet. Når 

aktionslæring skal medføre organisatorisk læring, er der en særlig interesse for processen, og 

forholdet mellem de lærende medarbejdere er en vigtig komponent i metoden.  

 
Centralt i afsnittet om aktionslæring som organisatorisk læring er begreber som:   

 

1. Sociale processer; modsat den individuelle intellektuelle kognitive læreproces 

 

2. Læringsrum; kobling mellem læreprocesser, arbejdsvilkår og indflydelse  

 

3. Organisatorisk læring; som løsning på virksomhedens problem – dermed forudsættes 

også, at virksomheden er i stand til at undersøge sig selv 

 

4. Den lærende organisation – og videreudviklingen heraf; organisatorisk læring og 

aktionslæring ses her blandt andet som organisationens mulighed for (parathed til) at 

være innovativ, fleksibel, udviklingsorienteret og skabe et læringsmiljø, der øger 

tilfredshed hos kunder, medarbejdere og ejere  
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5. Tavs viden og uudnyttede potentialer; aktionslæring som læringsmetode arbejder med 

sprogliggørelse af den tavse viden. I aktionslæring opereres med praksisudvikling og 

skaber samtidig refleksion over egen rolle og indflydelse 

 

6. Single og double loop læring; stor vægt på den del af organisatorisk læring, der 

omhandler deltagernes evne til at lære at lære. Det handler f.eks. om individerne i en 

organisations evne til at reflektere over værdierne bag organisationens strategier 

 

 

7. Læreproces, erfaringsbaseret læring og experimental learning; læringscyklus og 

handlings-læring (Kolb & Pedler).  

 

I baggrundsrapporten præsenteres resuméer af 12 bøger, rapporter, artikler og websites under 

overskriften Aktionslæring som organisatorisk læring.  
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AKTIONSLÆRING SOM LÆRING I 

PRAKSISFÆLLESSKABER  
I denne del af litteraturstudiet støder vi på aktionslæring i forhold til det nære, i forhold til den 

enkeltes daglige praksis og i forhold til det kontekstbundne. Her knyttes den enkelte 

medarbejders læring til en arbejdssammenhæng og til specifikke opgaver eller 

samarbejdsrelationer.  

 

Én metode til at arbejde med aktionslæring omhandler en særlig interesse for 

arbejdssammenhængen. Denne aktionslæringsform ser nemlig de sociale – fysiske som 

psykiske – rammer som afgørende for de læreprocesser, der finder sted, samt for den 

læringsaktivitet man som arbejdsplads kan være med til at understøtte. I denne form for 

aktionslæring er der fokus på de praksisfællesskaber, som de lærende medarbejdere deltager i, 

og det er i selve disse praksisfællesskaber, at man kan påvirke, forhindre, præge, forme og 

skabe læring. Ifølge denne tilgang er det relationerne i og imellem kontekstuelle faktorer såsom 

de fysiske rammer, det virtuelle rum, de sociale forhold, den arbejdsmæssige organisering, der 

er centrale. 

 

Centralt i afsnittet om aktionslæring som organisatorisk læring står begreber som: 

  

o Praksisfællesskab 

o Situeret læring 

o Legitim perifer deltagelse 

o Emotionel intelligens og sociale processer  

o Mesterlære og praksislæring  

 

I baggrundsrapporten præsenteres resuméer af 7 bøger, rapporter, artikler og websites under 

overskriften aktionslæring som praksisfællesskaber.  

 

Det enkelte resumé er sammenfattet i en skabelon, der foruden fakta om den enkelte kildes 

udgivelse og forfatter mv. beskriver målgruppe/agenda, læringsmetode, kontekst, 

aktionslæringsperspektivet, samt hvilken transferværdi litteraturen har i forhold til det arbejde 

med at bruge aktionslæring i udviklings- og uddannelsessammenhænge, som FiU/LO står 

overfor.  I resuméerne er nævnt en række nøgleord. Nøgleordene har til formål at give læseren 

et hurtigt overblik. Nøgleordene indgår desuden i surveyens stikordsregister. 
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AKTIONSLÆRINGENS UDBREDELSE I DANMARK  
Den mængde artikler, bøger og rapporter, vi har gennemgået med henblik på at give et overblik 

over aktionslæringens udbredelse i Danmark, er selvsagt ikke nødvendigvis repræsentativ for 

graden af aktivitet på aktionslæringsområdet set i en dansk kontekst. Alligevel giver teksterne 

samlet set et godt billede af de danske erfaringer på feltet og de herskende tilgange til arbejdet 

med aktionslæring. 

 

I alt har vi fundet cirka 25 tekster, der på den ene eller anden måde behandler aktionslæring i 

en dansk kontekst. Af disse er cirka halvdelen placeret i henhold til det felt, aktionslæringen 

diskuteres i forhold til. De øvrige tekster er placeret under kategorien Udbredelse i Danmark af 

den årsag, at de forholder sig til gennemførte projekter i Danmark, hvilket vil sige, at de internt 

kan variere i forhold til det felt, de applikerer aktionslæringen på. I denne sammenfatning af 

aktionslæringens udbredelse i Danmark tages det samlede materiale i betragtning, og det vil 

sige samtlige artikler/bøger/rapporter og hjemmesider.  

 

Hovedparten af litteraturen forholder sig til anvendelsen af aktionslæring som metode til 

professionsudvikling indenfor det offentlige, herunder typisk daginstitutioner og skoler. 

Herudover er der en del forskningsbaseret materiale, der vidner om en interesse for 

aktionslæring som redskab til arbejdspladslæring og professionsudvikling i organisationer 

generelt.  

 

Forskningen synes ikke lige så ensidigt forankret i det pædagogiske og undervisningsmæssige 

felt, som de øvrige tekster, men bevæger sig bredere rundt og berører også arbejdspladslæring 

i private virksomheder. Til gengæld synes denne del af forskningen ikke i lige så høj grad 

erfaringsbaseret som det materiale, der er udarbejdet om professionsudvikling indenfor det 

pædagogiske felt og i undervisningsinstitutioner, hvor forskningen typisk er gennemført som 

reel aktionsforskning på arbejdspladsniveau.    

 

Litteratur om anvendelse af aktionslæringens grundlæggende principper i det private erhvervsliv 

som redskab og indfaldsvinkel til kompetence-, medarbejder- og organisationsudvikling 

forekommer ret begrænset. Herved adskiller Danmark sig fra specielt USA, hvor man i 

udgangspunktet har brugt aktionslæring og -forskning i netop det private erhvervsliv og først 

senere er begyndt at interessere sig for metoden i forhold til professionsudvikling af undervisere 

i skoler, højere uddannelsesinstitutioner og i de pædagogiske fag.  

 

Hjemmesiderne er nok den bedste kilde til indsigt i, hvor aktionslæringen og til dels -forskningen 

står i det danske landskab, fordi hjemmesiderne typisk er knyttet til gennemførelsen af helt 



  

AKTIONSLÆRINGENS UDBREDELSE I DANMARK 18 

 

konkrete projekter. Disse projekter tæller professionsudvikling for undervisere i 

erhvervsskolerne og på universiteterne og er desuden relateret til ledelsesudvikling. Samtidig 

byder hjemmesiderne på konkrete værktøjer til brug ved den praktiske anvendelse af 

aktionslæring som metode.  

 

Ligesom i Danmark har aktionslæringen og -forskningen i Norge og Sverige vundet indpas med 

udgangspunkt i professionsudvikling af pædagoger og undervisere, og man er først i de senere 

år begyndt at interessere sig for aktionsforskning og -læring i det private erhvervsliv. Dette i 

form af at man i stigende grad er begyndt at betragte organisations-, professions- og 

kompetenceudvikling som noget, der bør ske i arbejdssammenhæng frem for i form af kurser, 

teambuilding og seminarer og lignende ”ud af huset” aktiviteter. Men her ophører al 

sammenligning mellem Danmark og de skandinaviske nabolande da også, idet specielt Norge 

besidder en viden om og konkret erfaring med aktionslæring og -forskning, der (ikke mindst i 

kraft af aktionsforskeren Tom Tiller, professionsudvikling af skolelærere) langt overgår 

Danmark, hvad angår såvel praktisk formåen som ideologisk gennemslagskraft.    

 

I baggrundsrapporten præsenteres resuméer af 18 bøger, rapporter, artikler og websites under 

overskriften aktionslæringens udbredelse i Danmark.  

 

LÆRINGSMILJØER DER ARBEJDER MED AKTIONSLÆRING  
Fagbevægelsen kan i høj grad søge inspiration og samarbejde om udvikling af aktionslæring. 

Der er mange institutioner og virksomheder som opfordrer til tværinstitutionel og tværfaglig 

udvikling af virksomhedernes læringsmiljøer. Fagbevægelsen har tradition for at samarbejde 

med mange af disse læringsmiljøer. I det videre arbejde med aktionslæring i fagbevægelsen 

opfordres til at søge samarbejde med eksisterende samarbejdspartnere og andre 

læringsmiljøer, der har beskæftiget sig med aktionslæring. 

 

Mange skoler, universiteter, konsulenthuse og andre læringsmiljøer arbejder med ’action 

learning’. Flere af disse vil kunne betegne de læreprocesser, der iværksættes i deres arbejde 

’aktionslæring’. I denne survey har det dog ikke være målet at foretage et udtømmende studie 

af læringsmiljøer, der arbejder med ’action learning’.  

 

De nedenfor nævnte fremviser via websites, kursuskataloger og i andre publikation eksplicit, at 

de arbejder med aktionslæring. 
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UNIVERSITETER, UNIVERSITY COLLEGE M.FL. 
 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 

Ved institut for didaktik er der flere forskere der arbejder med aktionslæring. 

Det gælder blandt andet Institutleder Martin Bayer, der har arbejdet indgående 

med aktionslæring – blandt i samarbejde med KLEO 

 
Learning Lab Denmark 
   Forskningskonsortiet ’Læring i arbejdslivet’ har beskæftiget sig med 

aktionslæring og forskerskolen DOCSOL arbejder med læring i arbejdslivet.  

 
Professionshøjskolen UCC – Professionsinstitut for Ledelse og Organisationsudvikling KLEO  

KLEO er et af de læringsmiljøer, der har udviklet og introduceret aktionslæring i 

Danmark. KLEO samarbejder med flere andre læringsmiljøer om udviklingen af 

aktionslæring i Danmark. Det gælder blandt andet DPU, flere seminarer og 

konsulentvirksomheden Ambios. Udviklingen af aktionslæringen først og 

fremmest inden for det pædagogiske område og skoleområdet.   

 
Professionshøjskolen Metropol  

Specielt er det to af efteruddannelsesinstitutionerne inden for 

professionshøjskolen Metropol, der arbejder med udviklingen af aktionslæring. 

Det gælder DEL (Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse) og 

Forvaltningshøjskolen 

 

Roskilde Universitetscenter - Institut for miljø, samfund og rummelig forandring  
Her bør fremhæves Center for Arbejdsmiljø og arbejdsliv. Forskningsmiljøet har 

en lang tradition for at arbejde med især aktionsforskning.  

 

Roskilde Universitetscenter - Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 

Her må fremhæves Forskningsenheden for Arbejdsliv og Læring, som specielt 

har arbejdet med erfaringslæring.  Indenfor forskningsgruppen i social 

innovation og organisatorisk læring er der også en del, der har beskæftiget sig 

aspekter af aktionslæring i forhold til organisatorisk læring. 
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UFC – Udviklings- og Formidlingscenteret  
UFC er Servicestyrelsens konsulenter under børn og unge. De har blandt andet 

udviklet uddannelsen kompetenceagentuddannelsen for klubpædagoger, som 

er et aktionslæringsforløb. 

 

University college Lillebælt 
Tilbyder aktionslæringsprojekter til (folke-) skoleudvikling og uddannelse af 

klubmedarbejdere til kompetenceagenter efter principperne om aktionslæring.  

 
University college Sjælland  

Tilbyder aktionslæringsprojekter til (folke-) skoleudvikling  

 
University college VIA  

Tilbyder aktionslæringsprojekter til (folke-) skoleudvikling og til  

koordinatorer af dansk som andet sprog. VIA har gennem de senere år arbejdet 

indgående med udvikling af aktionslæring til et decideret VIA 

aktionslæringsprogram. Det er de i gang med at lancere i forhold til 

grunduddannelse, som generel kompetenceudvikling og til mere almen 

vidensproduktion. VIA forventer i 2009 at udgive en bog om aktionslæring. Det 

skal understreges, at VIAs AL model betoner individuelle udviklingsprojekter, 

mens meget anden litteratur og udbredelse af aktionslæring i Danmark er 

organisatorisk læring eller i grupper. 

 
Videncenteret L² 

Samarbejder med erhvervslivet og forskningssektoren om at udvikle og afprøve 

læringsprocesser og metoder. Nogle metoder indarbejdes i de generelle 

lederuddannelser på grundlæggende, akademi, diplom og masterniveau. 

Aktionslæring er en af metoderne. 

 
Aalborg Produktionsskole  

Står bag et socialfondsprojekt (http://udviklingipraksis.dk/), hvor der  

tilbydes lederudvikling baseret på aktionslæring. 

 

Aarhus Universitet, Psykologisk Institut 
Specielt bør nævnes Lektor Bendicte Madsen samt Forskningsenheden for 

praksislæring, hvor der begge steder arbejdes med aktionslæring i arbejdslivet.   
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KONSULENTHUSE  
Ambios  Laver samarbejds- og forskningsprojekter med faglige organisationer og 

kommuner om organisations- og fagligudvikling med udgangspunkt i 

aktionslæring.   

 
Ankerhus  Tilbyder bl.a. proceskonsulentuddannelse i samarbejde med Parternes 

Uddannelsesfællesskab, hvor dele af læringen baseres på aktionslæring. 

 
Biopro  Konsulenthuset beskæftiger sig bl.a. med personaleudvikling, arbejdsmiljø og 

trivsel, hvor en af metoderne er aktionslæring. 
 
Cubion  Konsulenthuset arbejder med ledelse af mennesker & organisationer, Ledelse, 

læring & læringsmiljøer, Innovation & evaluering samt Lean, trimning & 

værdiskabelse. Har bl.a. kurser i skoleledelse, hvor aktionslæring er en af 

metoderne. 

 
Key2see  Konsulenthuset key2see rummer 10 veletablerede virksomheder beliggende i 

Århus. Virksomhederne arbejder fortrinsvis med organisations-, leder- og 

medarbejderudvikling samt design af større udviklingsprocesser og opgaver. 

 
Konsu-Net  Er et netværk af selvstændige konsulenter, der arbejder med opgaver inden for 

organisations-, ledelses- og medarbejderudvikling. Udgangspunktet for en del 

af deres arbejde er læringsprincipperne bag aktionslæring.  

 
Spuk  Konsulentvirksomhed der arbejder med børne- og unge området og tilbyder 

kompetenceudvikling baseret på aktionslæring.  
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BEGREBER I AKTIONSLÆRING  
 

I dette sidste afsnit svarer vi på de tre spørgsmål:  

• Litteraturstudiet - hvilke kilder fandt vi?  

• Hvordan skal aktionslæring forstås? 

• Hvad er de centrale begreber i aktionslæring?  

 

LITTERATURSTUDIET – HVILKE KILDER FANDT VI FREM TIL? 
Til trods for at vi har arbejdet med aktionslæring og dets relaterede teorier i en del år, og selvom 

flere af os har en pædagogisk baggrund fra universitetet, er vi stadig positivt overrasket over, 

hvor meget litteratur der eksisterer både af videnskabelig karakter og dokumentation over 

praktisk udviklingserfaring, der ligger op til aktionslæring. Men samtidig må vi konstatere, at 

aktionslæring stadig ikke er et færdigt udviklet begreb og ej heller, at aktionslæring er afprøvet 

og udbredt i særlig høj grad. 

 

I forhold det potentiale som litteraturstudiet viser, mange forskere, praksisudviklere og 

organisationsfolk tillægger aktionslæring, så er der i høj grad noget at arbejde videre med. I 

fagbevægelsesregi såvel som i udviklings- som uddannelsesarbejde er det Ambios vurdering, at 

aktionslæring matcher godt og samtidig kan forny fagbevægelsens uddannelsestraditioner og –

værdier på medlemmernes præmisser. Aktionslæring er netop en læringsmetode, der tillader 

indflydelse og en høj grad af dannelse, refleksion over egen indflydelse og rolle i det 

praksisnære arbejde.  

 

Litteraturen om aktionslæring kan groft deles i to: 1) Litteratur der er forståelsesorienteret: Her 

findes fortrinsvist den litteratur, som bidrager med at introducere og forstå aktionslæring – 

blandt andet ved at koble andre læringsforståelser og –begreber til aktionslæring. 2) Litteratur 

der er anvendelsesorienteret: Her finder vi den litteratur, der først og fremmest orienterer sig 

mod at få udbredt og formidlet resultater og erfaringer med aktionslæring. 

 

Specielt den anvendelsesorienterede litteratur om aktionslæring knytter sig, specielt i Norden, til 

en kontekst med professionerne og især til skole og daginstitutionsområdet. De læringsmiljøer, 

der i Danmark er nået længst med udvikling og udbredelse af aktionslæring, er da også 

Professionshøjskolerne og University Colleges. 

 

Litteraturen viser, at praksisudbredelsen af aktionslæring i såvel ind- som udland bevæger sig 

fra alene til at omhandle ledelsesudvikling til også at omhandle professionsudvikling.  
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HVORDAN SKAL AKTIONSLÆRING FORSTÅS?  
Litteraturstudiet har vist, at aktionslæring først og fremmest må forstås i den kontekst, den 

indgår i. Siden action learning blev formuleret for første gang af Reg Revans tilbage i 30’erne 

har det haft mange forskellige forståelser og definitioner – og det samme kendetegner 

aktionslæring, der gennem de sidste 5 år er blevet introduceret som læringsbegreb og 

læringsfilosofi i Danmark. Det nærmeste vi i denne survey er kommet på en almen dækkende 

definition af aktionslæring er: 

 

’Aktionslæring er læring i fællesskab, gennem udspørgende undersøgelse og 
refleksioner i forhold til deltageres aktioner (projekter, handlinger, praksis, 
eksperimenter) og organiseret i særligt rammesatte læringsgrupper med frivillig 
deltagelse’  

Benedicte Madsen (2008) 
 

Men oftest kendetegnes aktionslæring enten på, hvad det ikke er, eller som forskellige lokale 

definitioner der læses ind i den kontekst, som aktionslæringen indgår i. 

 

I denne survey har vi belyst aktionslæring ud fra en afdækning af aktionslæringens herkomst og 

muligheder for udbredelse i fagbevægelsens udviklings- og uddannelsesarbejde. Havde målet 

for opgaven været at undersøge, om aktionslæring kunne udfoldes i andre sammenhænge, 

havde svarene og begrebsafdækningen i dette afsnit vist andre resultater – ganske i tråd med 

den generelle forståelse, der i Danmark foreløbig er af aktionslæring. 

 

Aktionslæringens forskellige skoler  
Når det kommer til spørgsmålet om, hvordan aktionslæring skal forstås, får vi hjælp fra Illeris og 

samarbejdspartnere (Illeris, 2004), der med, baggrund i det amerikanske Academy of Human 

Ressource Development, udvikler en forståelse af, at der er fire skoler indenfor aktionslæring:  

  
1. Den videnskabelige skole: Problemløsning og læring opfattes som to samtidige og 

nødvendige processer. Inden for denne skole ser vi rødderne fra aktionsforskningen – 

aktionslæringen kan stadig handle om, at viden(skabs)dannelse og løsning af 

samfundsmæssige problemer går hånd i hånd. 

 

2. Den erfaringsorienterede skole: Bygger på Kolbs cirkelmodel for erfaringslæring om 

konkret oplevelse, reflekterende observation, abstrakt begrebsliggørelse og aktiv 

eksperimentering frem til ny konkret oplevelse. Der lægges vægt på personlig udvikling og 

personlig læringsstil. Her har vi det individuelle perspektiv af aktionslæring.  
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3. Kritisk refleksion: Videreudviklet på grundlag af teorien om transformativ læring og den 

lærende organisation. Det handler om, at aktionslæring kan gøre individer og organisationer 

i stand til at se nye sammenhænge, der ikke var tydelig for dem før.   

 

4. Den tavse eller hændelsesorienterede skole: Lægger vægt på en uformel proces, hvor 

læringen finder sted mere eller mindre af sig selv, når der i forbindelse med 

problemarbejdet er sammensat en hensigtsmæssig gruppe, der er opmærksom på 

organisatoriske processer, og der er input fra proceskonsulenter eller relevante eksperter.  

 

Disse fire skoler kan vi bruge til at forstå, hvorfra aktionslæring har sine rødder og sit teoretiske 

tankegods fra. Vi kan så at sige placere vores gamle teorier i disse fire videnskabelige skoler.  

 

Hvor kan aktionslæring bruges?  
Aktionslæring er ikke kun beregnet på organisations-, leder- og teamudvikling og som en form 

for on-the-job training, men kan også anvendes som metode i grunduddannelser og mere 

traditionelle efter/videreuddannelser. Men først og fremmest er hovedparten af litteraturen rettet 

mod organisations- og ledelsesudvikling samt efter/videreuddannelse.  

 

Overordnet er aktionslæring handlingsorienteret, samtidig med at der lægges stor vægt på 

refleksion. Aktion og læring skal balancere. Litteraturen viser en tendens til, at 

aktionslæringsforløb oftere skaber mere fokus på aktion end læring. Men det er væsentligt, at 

handlingsresultater og læringsresultater balancerer.  

 

Når aktionslæring endnu ikke har vundet mere indpas i traditionel undervisning, må det 

forklares med, at traditionel undervisning i klasselokalet ikke tillader handlingsorientering i 

samme grad som læring i organisationer og læring i praksis. Aktionslæring som læringsmetode 

og læringsteknologi er, som det i Danmark p.t. er udviklet, bedst egnet til læringsmiljøer, der 

knytter sig tæt til praksissammenhænge, hvor der kan ske reelle handlingsændringer. Der er i 

Danmark flere læringsmiljøer, der arbejder på at videreudvikle aktionslæring til at kunne matche 

traditionel undervisning. Indtil det er sket, må det ud fra litteraturstudiet konstateres, at 

aktionslæring først og fremmest matcher læreprocesser, der kan knytte an til praksis, og hvor 

det er muligt at eksperimentere i praksis.  

 

Litteraturstudiet har vist, at aktionslæring primært er udbredt inden for skoleområdet og det 

pædagogiske område i Danmark. Men så længe det er muligt at skabe læreprocesser, der kan 

knytte an til praksis, og så længe der eksperimenteres med læreprocesser i praksis, så er det 

også muligt at udfolde aktionslæring i andre brancher. Senere i afsnittet vender vi tilbage til 

nogle andre forudsætninger for succesfuld aktionslæring. 
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HVAD ER DE CENTRALE BEGREBER I AKTIONSLÆRING?  
Nedenfor nævnes en række centrale begreber, der forklarer mange af læringsprincipperne bag 

aktionslæring.  

  

Experimental learning / erfaringspædagogikken: Aktionslæringen er baseret på, at den 

lærende skal reflektere over egen praksis og skal eksperimentere og overskride begrænsninger 

og muligheder, der raffinerer og udvikler egen praksis. Derved skriver aktionslæringen sig ind i 

erfaringspædagogikken og den eksperimentelle læring, som Kolb og Dewey dannede skole for 

og som Illeris m.fl. op gennem 70’erne introducerede i Danmark.  

 
Aktionslæring er situeret læring: Aktionslæring er kendetegnet af, at det er den, der skal 

lære, der selv bestemmer, hvad der er interessant at lære. Derved er aktionslæring også læring, 

der baseres på høj motivation og lyst. Aktionslæring er ikke pensumstyret, men styret af den 

lærendes egen undren og nysgerrighed over praksissammenhænge.  

 

Aktionslæring er social læring: Aktionslæringen kan ikke skabes alene, læringen sker i et 

samarbejde med andre. Aktionerne skal udføres i en kontekst, og aktionerne skal observeres, 

reflekteres over og sprogliggøres. Aktionslæring er læring i fællesskab gennem udspørgende 

undersøgelse og refleksioner i forhold til deltageres aktioner (projekter, handlinger, praksis, 

eksperimenter) og organiseret i særligt rammesatte læringsgrupper med frivillig deltagelse. 

Derved skriver aktionslæring sig ind i begrebet social læring. Samtidig skal det understreges, at 

der i aktionslæring forekommer individuelle læreprocesser. Blot giver det ikke mening at tale om 

individuel aktionslæring, da aktionslæringen knytter sig til en social sammenhæng og en 

kollektiv refleksionsproces. 

 

Aktionslæring er socialt ansvar og ikke ansvar for egen læring 

Aktionslæring kan ikke dekobles praksis eller sociale sammenhænge. Den individuelle del af 

læreprocesserne vil altid indgå i den kontekst, der udgøres af praksis – f.eks. en faggruppes 

faglige stolthed eller en faggruppes særlige udfordringer i forhold til en samfundsmæssig 

problemstilling. 

 

I aktionslæring rettes læringen hele tiden mod noget udenfor den enkelte deltager; aktionen. 

Dette fokus på noget udenfor betyder, at deltageren i aktionslæringen kobler den individuelle 

læring til praksis, og åbner læreprocessen mod noget andet, hvilket kan skabes inden for 

rammerne af noget organisatorisk, noget samfundsmæssigt eller noget fagligt. 
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Når aktionslæring sker i en kollegial/organisatorisk udviklings- eller uddannelsessammenhæng, 

betyder det ofte, at læringen kobles til den kollektive, faglige selvforståelse. 

 

Modsat f.eks. coaching eller andre mere individualistiske læringsmetoder, så flytter 

aktionslæringen læringen væk fra selv-centrering. Sammenlagt betyder det, at aktionslæring er 

en modvægt til samfundsmæssig individualisering. 

 

Aktionslæring skaber praksisændringer 
Aktionerne relaterer sig til praktisk opgaveløsning, som deltagerne over tid er forpligtet på i kraft 

af deres funktioner på arbejdspladsen og/eller som kursister eller studerende. Der er tale om 

real-life og real-time projekter, som skal være uden forhåndsgivne løsninger. Aktionslæring er 

ikke alene deltagelse i praksis men også forandring af praksis. 

 

Aktionslæring er professionalisering og kvalitetsudviklende 
I aktionslæring sætter den deltagende fokus på, hvordan deltagerne gennem aktioner kan gøre 

praksis bedre. Koblingen mellem individuel læring og forbedring af praksis bliver tydelig, når 

deltagerne gennem større faglig myndighed og øget kvalitet i opgaverne får en større 

arbejdsglæde. Deltagerne i et aktionslæringsforløb bestemmer selv, hvad de vil lære, og hvilken 

aktion de vil sætte i gang. Aktionslæring skaber kvalitetsudvikling og professionalisering på 

baggrund af deltagernes aktioner og handlingsændringer. 

 

Deltagerne arbejder gennem undersøgelse og nysgerrighed efter, hvad de fagligt kan blive 

bedre til og samtidig kobles aktionerne til kerneydelsen. Det refleksive og eksperimenterende 

udvikles i forhold til en kritisk forholden sig til egen faglighed og kvalitet i ydelsen/produktet.  

 

Aktionslæring er at lære-at-lære; metalæring  
Aktionslæring er med til at sprogliggøre tavs viden. I aktionslæring kobles det refleksive med 

eksperimentelle læreprocesser: Igennem aktionslæring inviterer deltagerne sig selv ind i et 

læringsmiljø, hvor de skal arbejde både refleksivt/kognitivt og eksperimenterende/ handlende 

med aktionerne. Handlingsresultater og læringsresultater går i aktionslæring hånd i hånd. 

Koblingen mellem erfaringsbaseret læring, praksisændringer og egen indflydelse på 

praksisændring betyder, at deltageren lærer at lære. Aktionslæringsmetoden giver deltagerne 

modet til at overføre aktionerne og praksisændringer på andre områder. Det giver deltageren 

oplevelsen af metalæring, som kort kan listes som:  

 

o Lære-at-lære 

o Indflydelse på faglig myndighed  

o Empowerment  
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o Øget selvtillid og større selvindsigt 

o Mere kvalificeret beslutningstagning 

o Undrende, nysgerrig og eksperimenterende grundmodus 

o Bedre kommunikations- og samarbejdsevner 

o Bedre udviklede refleksionsevner 

o Bedre til at se i helheder  

o Konsultative færdigheder 

 

 

Aktionslæring forudsætter frivillighed og motivation 
Aktionslæring er erfaringsbaseret læring, og deltagerne arbejder såvel med udvikling af praksis 

som med refleksion over egen indflydelse og rolle i forhold til praksis. Deltagerne i aktionslæring 

er både individuelt motiveret og engagerede, men de er også personligt forpligtede i en social 

kontekst med andre, der befinder sig i sammenlignelige arbejds- eller studiesituationer. 

 

Aktionslæring forudsætter åbenhed for det ukendte 
Aktionslæring kan ikke styres. Der er altid to slags resultater af et aktionslæringsforløb: 

handlingsresultater og læringsresultater. Handlingsresultaterne vedrører berørte parter i 

læringsgruppens omgivelser. Læringsresultaterne vedrører først og fremmest den enkelte, men 

også læringsgruppen som helhed, samt muligvis de(n) organisation(er), som deltagerne er 

medlemmer af. Læringsresultaterne kan ikke styres, mens handlingsresultaterne på forhånd 

kan emnebestemmes.  
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