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Al den snak om læring Steen Beck Hent PDF Begrebet læring skaber i disse år stor debat; både på og
omkring vores uddannelsesinstitutioner går bølgerne højt. Men selvom der inden for læringsteori er adgang
til en storslået nuancering af begrebet, går debatten ofte i stå. På den ene side hyldes læring som noget, der
både kan og skal optimeres for at sikre Danmark i den globale konkurrence. På den anden side advarer

kritikere mod udelukkende at opfatte læring som noget, der kan måles og vejes.

Steen Beck mener ikke, at løsningen på den skarpt optegnede debat er at tilslutte sig hverken den ene eller
den anden position. Det er derimod at genlæse både den etablerede og den nyligt opblomstrende teori med

friske øjne, så det åbner op for nye perspektiver.
Al den snak om læring diskuterer derfor Lev Vygotskys og Jean Piagets teorier i en moderne kontekst, hvor
navne som John Hattie og Gert Biesta inddrages – og det bliver tydeligt, at der findes en tredje, hidtil overset
position: det socioeksistentielle perspektiv. Her er fokus på læringens sociale og kulturelle kontekst, det

enkelte menneske, der lærer, samt en vedvarende interesse for frihed og styring i undervisningen.

Bogen henvender sig til alle, der underviser i den danske grundskole og på ungdomsuddannelserne, eller som
beskæftiger sig med didaktik og læring på de videregående uddannelser.
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