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systematisk de forskellige faser i forbindelse med undervisning: planlægning, gennemførelse og evaluering,
og præsenterer desuden er række metoder og værktøjer til undervisningen. Udgangspunktet er praksis -
hvordan man underviser, og hvordan man som underviser bedst tilrettelægger et stof ud fra deltagernes

forudsætninger og erfaringer, så der opstår læring. Bogens pædagogiske grundsyn hviler ikke på en bestemt
teori eller retning, men på ideen om, at læring finder sted i det enkelte individ. Voksenundervisning -

formidling i praksis beskæftiger sig desuden med det psykologiske samspil underviser og deltagere imellem,
med holdninger og modstand i undervisningen samt med underviserens personlige kommunikation. Bogen
henvender sig til alle, der i tilknytning til deres job underviser voksne. Denne 2. udgave er gennemgående
revideret i forhold til 1.udgaven fra 1999. Mogens Chrisiansen er HR-konsulent i firmaet SimCorp og har sin
baggrund i ud vikling og gennemførelse af voksenpædagogisk grunduddannelse. Gert Rosekvist er indehaver

af og chefkonsulent i firmaet Rosenkvist Consult, der beskæftiger sig med udvikling af menneskelige
ressourcer i arbejdslivet. Begge forfattere har mange års erfaring med undervisning for voksne.
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