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Arbejdspladsen som læringsmiljø Vibeke Andersen Hent PDF Læring på arbejdspladsen er kommet i fokus
både nationalt og internationalt som et stadigt vigtigere svar på videnssamfundets hurtigt eskalerende behov
for kompetenceudvikling. Selvfølgelig kan arbejdspladslæring ikke erstatte de formaliserede erhvervs- og

efteruddannelser, men arbejdspladsen er godt på vej til at blive en væsentlig arena for læring. Spørgsmålet er
imidlertid, hvad det er for en læring, der foregår, formelt og uformelt, og hvordan læringen kan styrkes, så
den både udvikler arbejdspladsen og medarbejderne. Med fokus på to centrale begreber, læringsmiljø og

læringsformer, præsenterer antologien en række erfaringer med forskellige former for praksislæring, iscenesat
læring, refleksiv læring og facilitering af læring på arbejdspladsen. Erfaringer, der er baseret på forsknings-

og udviklingsarbejder samt forskellige former for konsulentarbejde. Desuden diskuteres det, hvilke
forudsætninger der samfundsmæssigt fremmer og hæmmer mulighederne for læring på arbejdspladsen,

herunder informationsteknologiens betydning. Antologien henvender sig til såvel praktikere som forskere
inden for feltet. Arbejdspladsen som læringsmiljø er den fjerde udgivelse fra Learning Lab Denmarks
forskningskonsortium Workplace Learning. Konsortiet gennemfører i perioden 2001-2004 et større

forskningsprogram, der udforsker læreprocesser på arbejdspladsen og i samspillet mellem arbejdspladser og
det formelle uddannelsessystem. Forskningsprogrammet er finansieret af Undervisningsministeriet og

fokuserer primært på de kortuddannedes problemstillinger.
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arbejdspladslæring ikke erstatte de formaliserede erhvervs- og

efteruddannelser, men arbejdspladsen er godt på vej til at blive en
væsentlig arena for læring. Spørgsmålet er imidlertid, hvad det er for
en læring, der foregår, formelt og uformelt, og hvordan læringen kan
styrkes, så den både udvikler arbejdspladsen og medarbejderne. Med
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læring på arbejdspladsen. Erfaringer, der er baseret på forsknings- og
udviklingsarbejder samt forskellige former for konsulentarbejde.

Desuden diskuteres det, hvilke forudsætninger der samfundsmæssigt
fremmer og hæmmer mulighederne for læring på arbejdspladsen,

herunder informationsteknologiens betydning. Antologien henvender
sig til såvel praktikere som forskere inden for feltet. Arbejdspladsen
som læringsmiljø er den fjerde udgivelse fra Learning Lab Denmarks
forskningskonsortium Workplace Learning. Konsortiet gennemfører i

perioden 2001-2004 et større forskningsprogram, der udforsker
læreprocesser på arbejdspladsen og i samspillet mellem
arbejdspladser og det formelle uddannelsessystem.

Forskningsprogrammet er finansieret af Undervisningsministeriet og
fokuserer primært på de kortuddannedes problemstillinger.
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