
Photo by David Clode on Unsplash 

Center for Aktionsforskning 
og Demokratisk Samfundsudvikling 

Aktionsforskningens rolle  
i den store omstilling 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Digital DAN Konference 24-25. Marts 2021 
 
 
Dansk Aktionsforsknings Netværk inviterer hermed til digital konference om 
aktionsforskningens rolle i den store omstilling. Konferencen er åben for 
såvel videnskabelige papers og projektpræsentationer i spændingsfeltet 
mellem forskning og forandring. Velkommen til to dage med eksemplariske 
inspirationsoplæg fra praksis, internationale keynotes og workshops indenfor 
temaerne: 
 

- Pædagogik, dannelse og læring  
- Arbejdsliv og organisation  
- Natur, miljø og klima  
- Learning from margins 
- Socialt bæredygtig by- og lokalsamfundsudvikling  
- Socialt Entreprenørskab og Solidaritetsøkonomi  
- Aktionsforskningens teori og metodologi  

 
Deadline for abstracts:  10. Februar 2021 
 

Den store omstilling er i gang. Den adresserer, at de omstillingsbehov 
klodens fortsatte eksistens afhænger af, er så omfattende, at de griber ind 
i og kalder på nyorientering i alle dimensioner af det levede liv. Men mens 
kriserne stiller stadig mere tydelige spørgsmål, fremstår svarene endnu 
uklare: Hvordan kan en mere grundlæggende omstilling af hverdagsliv, 
naturforhold, arbejds- og samfundsorganisering finde sted? Hvordan 
handler vi - ikke blot på krisernes symptomer, men også på de menneskelige 
forhold, de bunder i? Hvordan kan nye praksisformer udvikles i demokratisk 
samspil mellem videnskabelig kritik og eksemplarisk praksis? Det er nogle 
af de spørgsmål, vi ønsker at sætte til drøftelse på dette års konference.  
 
I omstillingen er der mere end nogensinde før brug for aktører og miljøer 
som formår at arbejde tværfagligt, participatorisk og innovativt med en 
kombination af erkendelses- og forandringsprocesser i et handleperspektiv. 
Kompetencer som aktionsforskere i mange varianter og tilgange 
repræsenterer og praktiserer i forskellige typer af samspil mellem forskning 
og praksisforandring. På direkte og indirekte måder bidrager 
aktionsforskere allerede aktivt i den store omstilling, selvom vi måske ikke 
altid tænker vores praksissamarbejder og forskning ind under 
omstillingsoverskriften. Og skal vi overhovedet det?  Er ”den store 
omstilling” overhovedet en normativ dagsorden vi forbinder os til som det 
brede heterogene miljø vi udgør?  
 
På DAN konferencen 2021 ser vi på den forandringssøgende forsknings 
forskelligartede potentialer som deltagende aktører i den store omstilling. 
Keynotes og ildsjæle fra forskellige fag- og samfundsområder kickstarter 
undervejs programmet i tematiske oplæg. Diskussionsvinkler spænder fra 
hverdagslige ombrydninger af kulturelle sociale rutiner til mere omfattende 
paradigmatiske omstillingsbestræbelser i økonomiske ejerskabs- og 
demokratiforhold.  

 
 

 
  



Keynotes 
 

Katherine Gibson:  
Making other worlds possible 
Deputy Director, Professor, Western Sydney University. 
 
Katherine Gibson is internationally known for her research 
on rethinking economies as sites of ethical action. She 
trained as a human geographer with expertise in political 
economy and, with her collaborator for over 30 years, the 
late Professor Julie Graham, developed a distinctive 
approach to economic geography drawing on feminism, 
post-structuralism and action research. 
 
Hilary Bradbury: Action research for 
transformation in an eco-social crisis  
Professor, PhD, Oregon Health Sciences University. 
 
Hilary Bradbury is a scholar-practitioner focused on the 
human and organizational dimensions of creating healthy 
communities. She supports educators of all types as well as 
educational institutions in transforming in response to the 
social-ecological crisis of our times. She emphasizes the 
integration of research and practice, as “action research 
for transformations”. 
 
Patricia Gaya: Action research for socially 
just and ecologically sustainable futures 
Senior Lecturer, Dr, University of Bristol.  
 
Patricia Gaya is an action researcher, educator, feminist, 
and scholar-activist interested in how we might foster 
individual and collective capacities to imagine, articulate, 
and co-create alternative futures that are more socially 
just and ecologically sustainable. 
 

 

 

Program  

Onsdag d. d. 24. marts 
 
09.15 Uformel ankomst og digital hyggechat  
09.30 Velkomst v. Janne Gleerup, Roskilde Universitet 
09.45 Åbningsoplæg: Jonas Egmose:  

Den store omstilling og aktionsforskning 
10.15 Kaffepause  
10.30  International Keynote:  

Katherine Gibson: Making other worlds possible  
11.00 Questions and comments  
11.30 Frokost  
13.00 Tematiske Workshops  
15.00  Pause   
16.00  International Keynote:  

Hilary Bradbury: Action Research for Transformation 
16.30  Questions and comments  
17.00  Fælles afslutning af dagen 
  
Torsdag d. 25. marts  
 
09.00  Velkomst og dagens program 
09.15  Inspiration fra praksis: Medarbejdereje - En opskrift på bæredygtigt 

iværksætteri og vækst?” v. Andreas Pinstrup Jørgensen, Direktør i 
Demokratisk Erhverv 

09.45 Spørgsmål og kommentarer  
10.15 Kaffepause   
10.30 Tematiske Workshops  
12.00  Frokost  
13.00  International Keynote: 

Patricia Gaya: Action research for socially just  
and ecologically sustainable futures  

13.30  Questions and comments  
14.00 Opsamling på hovedtemaer fra workshops  
14.30 Videregivelse af stafetten og konferenceafrunding 
15.00 Evaluerende feedback og tak for denne gang. 
 
 



 
 
Konferenceformat 
 
På grund af corona situationen afholdes konferencen digitalt. Programmet veksler 
mellem praktiske og teoretiske keynotes og workshops med papers og 
projektpræsentationer. Alle workshops har tovholdere som står fagligt og praktisk 
for workshoppen og leverer et indledningsoplæg der tematiserer forbindelsen 
mellem konferencens overordnede tema og den konkrete workshops tema og 
indhold. Man kan tilmelde sig og deltage i workshops uden at levere papers eller 
projektpræsentationer.  
 
 
Vigtige datoer 
 
10. Februar  Deadline for abstracts  
10. Marts Deadline for papers og  konferencetilmelding 
24-25. Marts Virtuel konference  
 
Tilmelding og betaling 
 
Tilmelding sker via dette link:  
https://events.ruc.dk/imt-digital-dan-konference-24-25-marts-2021 
Pris: 400 kr.  
 
 
Tematiske workshops 
 

1) Pædagogik, dannelse og læring  

Tovholder: Signe Hvid Thingstrup  
 
Denne workshop åbner for tværfaglige diskussioner af pædagogiske og 
uddannelsesmæssige perspektiver på den store omstilling: Hvilke kriser og 
problemer står vi over for, og hvilke betydninger får de for pædagogik, dannelse og 
læring? Hvordan kan aktionsforskning bidrage til forståelse af problemernes 
karakter og til at understøtte bæredygtige forandringsprocesser? Præsentationer 
kan spænde vidt og fx fokusere på videnskabsteoretiske, praktisk-metodiske eller 
indholdsmæssige spørgsmål. 

 
 
 
 

2) Arbejdsliv og organisation  

Tovholdere: Søren Frimann & Lone Hersted 
 
Denne workshop inviterer til præsentation af papers og 
aktionsforskningsprojekter inden for temaerne arbejdsliv og organisationer. 
Aktionsforskning i organisationer og arbejdsliv har fokus på tematikker som fx at 
skabe bæredygtige organisationer, et bæredygtigt arbejdsliv, samt organisatorisk 
udvikling, læring og forandring på baggrund af komplekse, presserende og wicked 
problems i organisationer med et mål om at udvikle organisationer, hvor 
mennesker og fællesskaber trives og i rammerne af et velfungerende arbejdsliv, 
og hvor organisatorisk mål samtidig nås. Arbejdsliv og organisation omfatter 
desuden centrale aspekter og elementer; demokratisk deltagelse, empowerment, 
samskabelse, etik, deltagelse, forskerens og medforskernes roller, dialog, diskurs, 
magtforhold, metode og teori. Papers og projektpræsentationer kan omhandle 
forskellige perspektiver på arbejdsliv og organisation, eksempelvis: 
Bæredygtighed i organisationer og arbejdsliv, organisatorisk læring og udvikling, 
teori, metode, analyse og forskernes rolle eller magt, struktur, etik og demokrati i 
organisationer.  
 
 

3) Natur, miljø og klima  

Tovholdere:  Mikaela Vasstrøm og Helle Nedergaard Nielsen  
 
Fremvoksende natur, miljø og klimakriser kræver gennemgribende 
samfundsforandringer. Disse komplekse problemstillinger kan ikke løses af 
eksperter, aktører eller indenfor enkelte sektorer alene, men kalder på nye 
orienteringer og transformationer i flere handlings- og forståelses sfærer. 
Sessionen inviterer til diskussioner af, hvordan aktionsforskning undersøger, 
understøtter og videreudvikler horisonter og handlingsperspektiver i miljø- og 
klimaspørgsmål. Vi åbner for præsentationer af forskning og forandringsprojekter. 
fra eksperimenterende samarbejdsformer mellem borgere eller på tværs af 
borgere, eksperter og myndigheder. Perspektiver om offentlighed, deltagelse og 
retfærdighed kan være interessante omdrejningspunkter, men sessionen 
begrænses ikke til disse.  

https://events.ruc.dk/imt-digital-dan-konference-24-25-marts-2021


 
 

4) Aktionsforskningens metodologi og teori  

Tovholder: Julie Borup Jensen  
 
Dette tema inviterer til dialog om aktionsforskning som tilgang til forskning. Det 
deltagerinvolverende, samskabende og erfaringsbaserede udgangspunkt for 
vidensskabelse vil medføre både videnskabsteoretiske, metodologiske, metodiske 
og teoretiske overvejelser for deltagerne i forskningen. De kan være enten 
principielle eller situationsbestemte, men er ofte begge dele. I workshoppen 
inviteres der til reflektere over aktionsforsknings(-projekters) indlejrede forståelser 
af eksempelvis forholdet mellem teori og empiri, metodisk og teoretisk sensitivitet, 
implikationer af metodisk kreativitet og nytænkning, sammenhængen mellem 
videns- og menneskesyn, teori og metode og andre spørgsmål, der lægger sig 
under overskriften metodologi og teori. 
 
 
 

5) Learning from margins  

Tovholdere: Mette Bladt, Ditte Tofteng, Frederik Aagaard  
 
Aktionsforskningen har en lang tradition for at fokusere på, at privilegere perspektiver fra 
marginaliserede grupper, eller give lyd til samfundets ’svage stemmer’ (f.eks. traditionerne: 
PAR, YPAR, CUAR). Dette er imidlertid ikke altid helt nemt og det kræver særlige metodiske 
tilgange at ramme og rumme marginaliserede/sårbare grupper i 
aktionsforskningsprocesser. Spørgsmålet om hvordan vi tilrettelægger forløb for 
marginaliserede gruppers deltagelse i forskningen er derfor interessant. Og hvad kan vi 
som forskningsmiljø - og som samfund generelt - lære af disse ’svage stemmer fra 
samfundets rand. Workshoppen inviterer papers/abstracts, hvori forfatterne forholder sig 
til, hvordan der arbejdes metodisk med at facilitere mere marginaliserede/sårbare 
gruppers deltagelse i forskningsprocessen og hvad vi kan lære. Hvordan kan og skal vi 
inddrage, skabe deltagelsesmuligheder og give deltagelsesfrihed for de grupper der 
hverken ses eller ser sig selv om centrale aktører i den samfundsmæssige udvikling. Med 
andre ord: hvad vi kan lære af marginalisering. 
 
 
 
 
 

 
 

6) Socialt bæredygtig by- og lokalsamfundsudvikling  

Tovholdere: John Andersen og Martin Frandsen 
 
Denne workshop har fokus på aktionsforskningens rolle og potentialer i by- og 
lokalsamfundsudvikling og social mobilisering/community empowerment. 
Vi skal diskutere erfaringer fra tidligere og eksisterende 
aktionsforskningspraksiser koblet til fx områdefornyelser, boligsociale 
helhedsplaner, social økonomiske platforme, civilsamfundsnetværk og øko 
samfundsbevægelsen. Derudover vil vi drøfte potentialer for samarbejde med 
græsrodsbevægelser indenfor området. Et aktuelt eksempel kunne være den 
igangværende mobilisering mod ghettoloven. Hvordan arbejde med sociale 
bevægelser som f.eks. Almen Modstand? 
 
 
 

7) Socialt entreprenørskab, solidaritetsøkonomi og social økonomi 

Tovholdere: Lars Hulgård og Linda Andersen    
 
I socialt entreprenørskab rammesætter aktørerne ofte deres virke inden for 
rammerne af en konventionel markedsøkonomi. På den måde er der ingen 
forbindelse til solidaritetsøkonomi. Et andet spor linker til gengæld til en radikal 
omstilling af det levede liv med lokal økonomisk rodfæstning og nye former for 
bottom-up demokrati. Disse praksisformer eksisterer allerede i vidt omfang i en 
kontekst af nye kooperative bevægelser, multi stakeholder organisationer og øko-
sociale innovationer på klima- og socialområdet. I forskningssammenhæng giver 
det mening både at koble til aktionsforskningens insisteren på en kritisk horisont 
for deltagelse og håb og til ’epistemologies of the South’, som grundlæggende 
anfægter globaliseringens vilkår.  
 
Workshoppen inviterer både praktikere og forskere til at eksperimentere med 
rammer, forståelse og praksis inden for et bredt felt af social innovation, socialt 
entreprenørskab og solidaritetsøkonomi.  


