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Vis hjælpelinjer som hjælper ved placering af objekter 
1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4. Vælg OK  

Transformative læringscirkler  - en ny, nordisk og 
praksisorienteret voksenlæringsmodel i arbejdet 
med integration af nyankommne i 
lokalsamfundet  

 

Dorthea Funder Kaas, Cand. Pæd., Adjunkt UCC Bornholm – lærer- og 
pædagoguddannelsen 
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Bullets generelt: 

For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) 

brug ‘Forøg listeniveau’ 

For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Nordisk Netværk for Voksnes Læring NVL 
VISION og UDBYTTE 

• arbeta tvärsektoriellt inom vuxnas lärande i ett livslångt lärande-perspektiv 

• visa mångfald och främja gemenskap 

• främja dialogen i Norden, skapa innovation och bidra till nordisk nytta genom 
att främja samarbete och miljöernas engagemang i frågor kring vuxnas lärande  

• bidrar till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom olika former 
för vuxnas lärande. 

Læs mere på www.NVL.org 



Tre nordiske cirkler, med deltagere fra private og offentlige organisationer.  

Alle cirkler arbejder med transformativ entreprenant læring 
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Inclusion of Newcomers 
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”Refleksion over ne egne præmisser kan føre til 
transformativ læring” 

Jack Mezirow 
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Tænkning i cirkelarbejdet 

Vejledende princip: 

Entreprenørskab betragtet som en organisatorisk eller kollektiv funktion 

Centralt spørgsmål: 

Hvordan kan jeg samarbejde med andre for at skabe en forandring i den måde vores 
organisation fungerer på? 

Indikatorer: 

Nyt samarbejdsmønster er påbegyndt med en eller flere kollegaer, med det formål at ændre 
måden organisationen fungerer på 
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Diversitet som udgangspunkt for transformativ læring 

Deltager 1 - socialpædagog og familiearbejder, Gotland  

Deltager 2 – förskolepædagog og familiearbejder, Gotland 

Deltager 3 – afdelingsleder på et asylcenter, Bornholm 

Deltager 4– frivillig i Bornholmske Flygtningevenner og formand for Multietnisk kulturhus i Rønne 

Deltager 5– leder af modtageklasseafdeling på en bornholmsk folkeskole 

Deltager 6– förskoleleder, Gotland 

Deltager 7– konsulent i integrationsafdelingen, Gotlands kommune 

Facilitator – adjunkt UCC Bornholm, bl.a. underviser PL4-modulet ”Undervisning af tosprogede” 
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I transformative læringscirkler arbejder vi med 

• Beskrivelse af udvalgte dele af vores praksis, som vi vil undersøge nærmere 

• Individuel refleksion over læringsindikatorer og læring – med egne ord 

• Fælles refleksion over de individuelle logs og  det nedskrevne læringsudbytte – centrale 
spørgsmål  

• Fastholde os selv som lærende 

• Dokumentation af fælles læring – mødelogs 
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The evaluation-team  

Hedmark University of Applied Sciences, Norway 

Mälardalans University, Sweden 

Uppsala University, Sweden 

Performing qualitative interviews 
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Udbytte og perspektiver i en undervisersammenhæng 

 

• Kompetenceudviklingsperspektiv  

• Involvering i flere forskellige sammenhænge med samme tematik  

• Behovet for en styrket praksisviden og professionskendskab i forhold til de udfordringer vi 
står i og overfor? 

• Inddrage mine studerende i nye modeller for voksenlæring?  

 

 

 

 

 


