
 
 
 
 
 
 

 

AAU AKTIONSFORSKNING 
 

Netværk for Kritisk Teori og Aktionsforskning 
 

 
Seminarrække for studerende og forskere 

efteråret 2014 og foråret 2015: 
 

6. oktober 2014, kl. 15-17: Demokratisk aktionsforskning 
(Tom Børsen, Michael Søgaard Jørgensen, Annette Bilfeldt & Jørgen Bloch-Poulsen) 

 
6. november 2014, kl. 13.00-17.00:  

PLAN2B - bæredygtig beskæftigelse: Åbningskonference 
 (Hans Henrik Samuelsen & John Holten-Andersen. Tilmelding: skriv til hh@plan2b.dk) 

 
Januar 2015: Grøn vækst eller modvækst 

(John Holten-Andersen & Jens Stissing Jensen) 
 

Marts 2015: Transformativ social innovation – teori og praksis 
(Michael Søgaard Jørgensen & Morten Elle) 

 
 

Om AAU AKTIONSFORSKNING: 

I Netværk for Kritisk Teori og Aktionsforskning på AAU i København mødes forskere og studerende på tværs 
af humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab for at diskutere og udveksle viden og erfaringer.  
Netværket arbejder ud fra en forståelse af, at videnskaben må forholde sig kritisk over for de samfundsforhold 
den undersøger og at arbejdet skal udføres på et eksplicit normativt grundlag. Fokus er på sociale og 
institutionelle forhold, der er irrationelle, inhumane og ødelæggende for naturgrundlaget eller for sociale 
forhold, men også på erfaringer med at udvikle visioner og nye sociale praksisser gennem forsknings- og 
udviklingsprocesser. Formålet er at udvikle viden, der danner grundlag for en demokratisk udvikling med øget 
lighed, bedre livsbetingelser og respekt for natur og mennesker.  
Netværket har til formål at styrke kritisk teoris og aktionsforsknings rolle i forskning og undervisning på Aalborg 
Universitet. 
 

VEND! 
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S E M I N A R 
 

Demokratisk aktionsforskning 
 

Mandag 6. oktober 2014, kl. 15.00-17.00:  
 

Aalborg Universitet København 
Lokale ACM15 2.1.043 

 
Tom Børsen, Michael Søgaard Jørgensen, Annette Bilfeldt & Jørgen Bloch-Poulsen 

 
 

Første møde i netværkets seminarrække har fokus på demokratisk aktionsforskning. 
 
Aktionsforskning er et forskningsperspektiv, hvor forskning understøtter forandringer samtidig med, at der 
produceres ny viden. 
Demokratisk aktionsforskning er et særligt perspektiv på aktionsforskning, hvor forskere samarbejder med 
sociale aktører om at myndiggøre aktørerne til at præge deres livsvilkår og det samfund, de indgår i. 
Forskningen søger at bidrage til demokratiske forandringer ved at skabe grundlag for kollektive handlinger og 
producere ny viden i samarbejde med de sociale aktører. Fokus er både på at undersøge og dokumentere 
eksisterende forhold og på at udvikle og forsøge at gennemføre konkrete utopier og alternativer. 
Aktionsforskning kan også gennemføres og analyseres som del af problembaseret projektarbejde i 
uddannelser. 
 
Eftermiddagens program har følgende punkter: 
 

• Tom Børsen, Institut for Læring og Filosofi: Introduktion til AAU AKTIONSFORSKNING - Netværk for 
Kritisk Teori og Aktionsforskning. Præsentation af Netværkets grundlag. 

 
• Michael Søgaard Jørgensen, Institut for Planlægning: Nogle danske erfaringer med aktionsforskning 

inden for det sociale område og miljøområdet. 
 

• Annette Bilfeldt, Institut for Læring og Filosofi: Den demokratiske aktionsforsknings teoretiske og 
metodiske grundlag 

 
• Netværkets planlagte aktiviteter, bl.a. seminarer med interne og eksterne oplægsholdere, samarbejde 

om projektvejledning og forelæsninger. Mødedeltagernes erfaringer og overvejelser om forskning og 
undervisning inden for kritisk teori og aktionsforskning. 

 
 
 
Tilmelding senest 1. okt. 2014 til Michael Søgaard Jørgensen på msjo@plan.aau.dk 

 
 

VEND! 
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