
 
 
Deltagere i forskernetværket 
 
Marianne Horsdal, horsdal@ifpr.sdu.dk  
Syddansk universitet, Danmark  
www.humaniora.sdu.dk/nywebX/inc/show.php?fu
ll=966 
Jorun M Stenøien, jorun.stenoien@svt.ntnu.no 
NTNU Norge 
Sigvart Tøsse, sigvart.tosse@svt.ntnu.no 
NTNU Norge 
http://www.ntnu.no/ 
 
 

Petri Salo, psalo@abo.fi 
Åbo akademi, Finland 
www.vasa.abo.fi/users/psalo/Web/nyhem.htm 
Jón Torfi Jónasson, jtj@hi.is 
Islands universitet, Island; www.hi.is/~jtj/ 
Eva Andersson, Eva.andersson@ped.gen.se 
Göteborgs Universitet, Sverige 
www.ped.gu.se/personal/ped.gu.se 
Ann-Marie Laginder, ann-marie.laginder@liu.se 
Linköpings universitet, Sverige  
 

Forskernetværkets aktiviteter 
Møde aktivitet efteråret 2007 
6-7 November Møde i Uppsala i forbindelse med Mimerkonference. 
Afklaring af forventninger med ny koordinator, planlægning af aktiviteter for 2008 
 
Mødeaktiviteter 2008 
Forår 
14-15 jan. møde i Stockholm. Diskussion og færdiggørelse af paper til fremlæggelse på NFPF marts 2008 
6-8 marts NFPF, Sigvart Tøsse, Annmarie Laginder, Eva Andersson fremlægger paper på gruppens vegne. 
19-20 maj Møde i Stockholm omkring det videre arbejde, bl.a. planlægning af forsker-praktikermøde, 
inspirere til og diskutere planlægning af Nordisk forskerkonference år 2009 i DK 
 
Aktuelt arbejder netværksgruppen 

 At undersøge og synliggøre en nordisk profil på området ”Forskning om voksnes læring”. I først 
omgang kortlægges og identificeres, hvordan nordisk forskning om og beskrivelser af voksnes 
læring beskrives i nordiske og udenlandske tidsskrifter. Er der en særlig nordisk profil, og hvad kan 
og skal en sådan profil suppleres med? Formålet er dels at styrke en indre nordisk identitet og for at 
profilere Norden som en region på dette forskningsområde Europæisk og globalt.  

 At resultater af første del af denne research kan fremlægges og diskuteres som paper på NFPF 
konferencen i København i marts. Kan inspirere til bredere samarbejde. 

 At forberede og undersøge muligheder for at etablere et arbejdsgruppemøde mellem forskere og 
praktikere omkring forskning-  eller - rapporter i efteråret 2008 

 At indsamle om relevant information om forskning på feltet ”voksnes læring” i de respektive lande, 
Information der der fortløbende vil blive lagt på NVL temaside 

 
Andre NVL aktiviteter omkring formidling af forskningsresultater år 2008 
National formidling af rapporten ”Læring i arbejdslivet” og ”Fremtidens kompetencer i samarbejde med 
forfatterne, NVL koordinator, og et bredt spekter af uddannelses institutioner og organisationer fra alle 
sektorer. 
Konference om Læring i arbejdsliv på Vrå højskole i Nordjylland, DK, afsæt ”rapporterne ”Fremtidens 
kompetencer”, NVL, ”Læring i arbejdsliv”, NMR. 
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