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Aktivitetsvidenskab i et nordisk perspektiv Hent PDF Forlaget skriver: Bogen er en antologi og den første
bog om aktivitetsvidenskab i norden - skrevet af ergoterapeuter fra Sverige, Norge og Danmark. Forfatterne
skriver ud fra hver deres interesseområder, forskningsmæssige tilgange og personlige erfaringer. Intentionen
er at give et billede af, hvad aktivitetsvidenskab kan være set med nordiske briller. Det særlige nordiske
perspektiv repræsenterer et mod- og medspil til den amerikanske tilgang, blandt andet fordi en bestemt

samfundsstruktur og kultur kan have indflydelse på de forhold, der forskes i.
Antologien indeholder fjorten artikler, der hver for sig og som helhed, understøtter en opfattelse af

aktivitetsvidenskab som en videnskab, der bidrager med forskning, teori- og praksisudvikling om det at
muliggøre menneskelig aktivitet og deltagelse.

Artiklerne illustrerer at occupational science - aktivitetsvidenskab, bedst udvikler sig i grænselandet mellem
det ergoterapeutiske kundskabsområde og andre kundskabsområder, hvor udviklingen ikke fastlåses, men

tværtimod udfordres. Der peges bl.a. på betydningen af, at forskning ikke domineres af snævre
professionsinteresser - på den måde vil forskning bedst kunne bidrage til udvikling af en såvel

ergoterapeutisk som tværfaglig praksis og forskning i menneskelig aktivitet.
Antologien henvender sig til alle, der interesserer sig for forskning i, hvordan menneskelig aktivitet og

deltagelse gøres mulig og udvikles.
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