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Knud Illeris er internationalt kendt for sin udforskning af, hvordan 
menneskelig læring fungerer, og hvad der er på spil, når tilsigtet læring 
ikke finder sted. Bag den videnskabelige karriere ligger et usædvanligt 
og spændende livsforløb, som både adskiller sig fra den typiske  
akademiske livsbane og samtidig har været med til at nære de 
forskningsmæssige interesser.

Allerede i 14-15-årsalderen oplevede Illeris, at han spildte sin tid i 
skolen. Han ville ud i verden, kom i lære i et rejsebureau og fik en 
lynkarriere i rejsebranchen. Men som 27-årig ville han videre og meldte 
sig til et studenterkursus. Her oplevede han, at det hele handlede 
mere om indordning og sortering end om læring, og det blev afsættet 
for en livslang interesse for læring i både teori og praksis. Illeris blev 
psykolog, var med til at starte Det frie Gymnasium, blev senere ansat 
ved det nye Roskilde Universitetscenter og spillede her en central 
rolle i forbindelse med læring gennem projektarbejde. Sideløbende 
udviklede han gennem 30 år den læringsforståelse, som i den sidste del 
af hans karriere gjorde ham bredt kendt inden for den internationale 
læringsforskning. 

Men Illeris’ liv har ikke kun handlet om læring og uddannelse. Bogen 
beretter også om hans interesse for fællesskaber og næsten 40 år som 
medlem af det økologiske storkollektiv på Svanholm, om hans 
omfattende rejseoplevelser og om hans baggrund i et miljø præget 
af grundtvigianske og freudianske strømninger med et tilskud fra en 
særpræget forståelse af både Marx og Jesus. Det er i denne specielle 
kombination, han mener at finde en del af forudsætningerne for 
udviklingen af den bredt dækkende læringsforståelse.

Knud Illeris (f. 1939) har en lang karriere 
bag sig som professor i uddannelses-
forskning ved Roskilde Universitet og i
livslang læring ved Danmarks Pæda-
gogiske Universitet (i dag Institut for 
Uddannelse og Pædagogik). I dag er 
han professor emeritus og uddannelses-
konsulent i firmaet Simonsen & Illeris 
(www.simil.dk). Han har især arbejdet 
med ungdoms- og voksenuddannelse 
og har ikke mindst bidraget til udviklin-
gen af projektarbejde som pædagogisk 
arbejdsmønster. Hans sammenfattende 
læringsteori er kendt over det meste 
af verden, og hans bøger og artikler er 
oversat til adskillige sprog. Han blev i 
2004 æresprofessor ved Columbia Uni-
versity i New York, i 2006 medlem af The 
International Adult Education Hall of 
Fame, i 2010 fik han tildelt The Chris Ar-
gyris Award of Organizational Learning 
og samme år Gymnasielærerforeningens 
uddannelsespris.
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LÆRING, som her foreligger i 3. udgave, behandler de grundlæggende spørgsmål om læ-
ringens processer og strukturer, forskellige læringstyper og barrierer mod læring. Desuden 
inddrages en række emner, som er centrale i forhold til en dækkende læringsforståelse: 
læring i forhold til kropslighed, hjerneforskning, selvforståelse, motivation, intelligens, læ-
ringsstil, køn, livsalder, undervisningsformer, uddannelsespolitik og læring i arbejdslivet.

Ud over en generel opdatering og nye henvisninger omfatter denne 3. udgave af bogen nogle 
vigtige nye afsnit, der uddyber de områder, som Illeris har beskæftiget sig med i de seneste 
år: kompetencebegrebet, transformativ læring, identitet samt en kritik af konkurrencesta-
tens læringsforståelse.

Siden bogen blev udgivet første gang i 1999 har LÆRING været skelsættende og definerende 
for opfattelsen af læring, ikke blot i Danmark, men internationalt. Den forrige udgave er 

oversat til mere end ti sprog, og samlet har bogen solgt i over 100.000 eksemplarer.
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Knud Illeris har arbejdet med lærings- og uddannelsesfor-
hold siden slutningen af 1960’erne, har været professor i ud-
dannelsesforskning og med til at udvikle projektarbejdsfor-
men ved Roskilde Universitetscenter, senere forskningsleder 
ved Learning Lab Denmark og professor i livslang læring ved 
Danmarks Pædagogiske Universitet. Han er i dag professor 
emeritus og medejer af konsulentfirmaet SIMIL: Simonsen & 
Illeris, Rådgivende Pædagoger.

I de seneste år har Illeris desuden været forfatter eller med-
forfatter bl.a. til bøgerne Voksenuddannelse og voksenlæring
(2003), Læring i arbejdslivet (2004), Læringsteorier (2007),
Ungdomsliv (2009), Kompetence – hvad, hvorfor, hvordan?
(2011), 49 tekster om læring (2012), Transformativ læring
og identitet (2013) og Læring i konkurrencestaten (2014).
Hertil kommer et større antal faglige artikler i danske og in-

ternationale tidsskrifter.
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Knud Illeris (red.) 49
tekster om

læring

Knud Illeris   (red.)I denne bog har Knud Illeris samlet 49 
centrale tekster om læring. 

Teksterne er samlet i 15 temaer, så alle sider 
af læringsbegrebet bliver belyst, og Illeris 
har til hvert tema og til alle teksterne skrevet 
indledninger, der kan guide læseren rundt 
i læringens omfattende og komplicerede 
univers.

Samtidig præsenterer teksterne alle de 
vigtigste navne på området som f.eks. 
Dewey, Piaget, Vygotsky, Rogers, Freire, 
Bruner, Gardner, Lave, Wenger, Mezirow, 
Ziehe, Jarvis og Illeris selv.

49
tekster om 

læring
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