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Tematiske forskernetværk 
 

Virksomhedsplan 2013 
 

5. Utveckling av utbildningar och undervisning, bland annat genom att främja kreativa och 
innovativa kompetenser i utbildningar, samt arbeta för att omsätta kunskap till handling 
 
5.1. Virksomhedsmål 
 

 Medvirke til kompetenceudvikling gennem at samle og formidle aktuelle 
forskningsresultater indenfor nordisk prioriterede temaer til relevante miljøer og praktikere i 
feltet. 

 Medvirke til at styrke relation mellem forskning og praksis 
 Initiere møder mellem nordiske forskere indenfor valgte temaer og gennem diskussion og 

erfaringsudveksling, afgrænse og præcisere de prioriterede temaers nordiske perspektiv 
Indsamling, beskrivelse og formidling af forskningsinformation om de prioriterede temaer 
til en bred målgruppe indenfor voksnes læring specielt målrettet praktikere. Formidling kan 
ske gennem forsker-praktikermøder eller i samarbejde med andre aktiviteter og partnere. 

 
5.2 Opfølgning, sammenhæng og samarbejde 
 
5.2.1 Tematiska forskarmöten genomförs 
 
Forskningsnetværkets temaer er valgt, så de følger op på og supplerer eksisterende nordiske 
aktiviteter. 
 

 Integration, innovation, etnisk entreprenørskab og super-diversity har i flere netværk været 
aktuelt siden 2011.  
 

 I foråret 2013 samles et netværk bestående af nye og tidligere deltagere i forskernetværk om 
integration, entreprenørskab og super-diversity. Netværkets opgave er, at samle og 
fremtidsrette arbejdet fra 2012, bl.a. ved planlægge yderligere formidling af temaet, etnisk, 
entreprenørskab, læring og super-diversity, samt medvirke til at beskrive relevante 
arbejdsopgaver for det voksenpædagogiske netværk, og dermed koble temaet til voksnes 
læring. Evt. etableres en mindre ”ekspertgruppe” som referencegruppe for et kommende 
voksenpædagogisk netværk. 
 

 I foråret etableres et nyt forskernetværk om interkulturel pædagogik og pædagogik til 
undervisning af heterogene grupper. Netværket samler, systematiserer og formidler aktuelle 
forskningsresultater i løbet af sommer og efterår 2013. 
 

 I efteråret vurderes det, om der skal etableres endnu et forskernetværk omkring et aktuelt 
tema. 
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Fælles opgaver for forskernetværk: 
 

 Netværksmøderne resulterer i sammenskrivning af centrale diskussioner og problematikker 
på nordisk niveau indenfor de enkelte temaer, samt information om relevante 
forskningsmiljøer, kontaktpersoner og nyere litteratur fra de enkelte lande. 
 

 De skrevne informationer følges op af forsker praktiker møder, hvor forskningsresultater 
diskuteres med praktikere og relateres til voksnes læring 

 
Foreløbig aktivitets og tidsplan for de tematiske forskernetværk 2013 
 

 Februar til april kontakt og etablering af netværk om Interkulturel pædagogik – heterogene 
gr. 

 Marts indledende planlægningsmøde med udvalgte deltagere (Reykjavik) om videre arbejde, 
opgave til VP netværk 

 April møde, hvor vp opgave anbefales og beskrives. Videre formidling af resultater om 
superdiversity og læring planlægges, fx.1-2 seminarer i andre nordiske lande 

 April – maj ”ekspert” baggrundsgruppe for VP afklares og etableres 

 Maj første møde i forskernetværk om Interkulturel pædagogik – heterogene gr. 

 Juni - august materiale samles 

 August materiale færdiggøres og publiseres på NVL web. Evt. Planlægges forsker / 
praktikermøde i et relevant miljø 

 


