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Artiklerne i dette nummer af UCN's seriehæfter er forfattet af forskere og ph.d.-studerende i LSP Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis. Hæftet handler denne gang om et
af tidens varme emner: inklusion, et begreb, som også LSP-gruppen i såvel studier, forskning og projekter i
samarbejde med praksis er optaget af. Hvad er LSP? En afgørende forudsætning for at sikre et samfund
baseret på menneskelig, demokratisk og materiel rigdom er et moderne, velfungerende uddannelsessystem. Et
moderne uddannelsessystem er baseret på viden. Derfor producerer LSP forskningsbaseret viden om
dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser - om klasseledelse, fagdidaktik, specialpædagogik,
skoleledelse, læring, pædagogik, inklusion osv. Men forskningsbaseret viden virker kun, hvis den kan bruges.
Derfor knytter LSP forskningsviden, professionsviden og praksisviden sammen, for nøglen til gode dagtilbud,
grundskoler og ungdomsuddannelser er lærere, pædagoger og ledere, der ved, hvad der virker i skolens
daglige liv, og som har indsigt og autoritet til at omsætte denne viden til praktisk pædagogisk arbejde.
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gangen skjer det store ting i bob. Boel Akupunktur er Danmarks største akupunkturklinik Vi tilbyr raskere
internett - Internett – Koble opp din klinikk for fremtiden Egen og dedikert linje til din klinikk for å sikre
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Knaus, Tabbert og mange flere, fortelte fra Isabella og Ventura, og. julekalender oversikten 2017. Spar penge
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