
              
 

 

Mangfoldighed som ressource i voksenundervisningen 
11. april 2014: 09.30 – 15.00 

Professionshøjskolen Metropol  

Kronprinsesse Sofies vej 35 

2000 Frederiksberg C. 

Lokale: B422 

 

Det danske samfund præges, ligesom andre vestlige samfund, af ændrede migrationsmønstre og en stadig mere kompleks 

demografi ligesom behovet for veluddannet arbejdskraft er markant. Indvandrere og efterkommere udråbes i den offentlige 

debat ofte som en gruppe forbundet med særlige udfordringer og er samtidig mål for en række særlige pædagogiske 

indsatser. På denne konference sætter vi fokus på mangfoldighed som en ressource. Det er lykkedes at samle en række 

internationalt anerkendte forskere, som på forskellig vis arbejder med mangfoldighed i relation til sammenhængskraft, læring 

og entreprenørskab. Med udgangspunkt i dagens oplæg diskuteres det, hvilke implikationer det har i forhold til voksnes 

læreprocesser, at vi lever i et såkaldt ”superdiverst” samfund. Hvordan kan man skabe en voksenpædagogisk praksis, som 

tager udgangspunkt i en positiv tilgang til mangfoldighed? Og hvordan kan dette bidrage til at imødekomme 

læringsudfordringer relateret til den komplekst sammensatte gruppe af indvandrere og efterkommere i Danmark som fx 

beskrevet i PIAAC- undersøgelsen fra 2013? Konferencen følges op af en dag med fokus på konkrete handlemuligheder og 

pædagogisk praksis i forhold til af de fremhævede temaer.  

 

Målgruppen for konferencen er de der arbejder med voksnes læreprocesser som enten undervisere, vejledere, konsulenter 

og uddannelsesplanlæggere mv., samt andre interesserede, der arbejder med integration, læring og kompetenceudvikling.  

Tilmelding til konferencen skal ske senest fredag d. 4. april 2014 via NCK’s hjemmeside på dette link. 

Deltagelse i konferencen er gratis. På grund af et begrænset antal pladser opkræves et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller 

afmelding senere end 4. april 2014.  

 

Program: 
09.30 – 10.00 Ankomst 

Kaffe, the og brød 

10.00 – 10.10 Velkomst & rammesætning 
Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) 

10.10 – 11.20 Social Capital, Diversity & Cohesion 
v/ Alejandro Portes,  
Professor of Sociology, Center for Migration and Development, Princeton University 

11.30 – 12.30 Implikationer for voksenundervisningen i praksis - den danske kontekst 
 
Migration, Diversity and Social Cohesion in Nordic Countries - How to achieve, How to Balance?  
v/ Shahamak Rezaei, Assoc. Professor Department of Society & Globalization, Roskilde University 
 
Udfordringer for voksenuddannelserne i relation til indvandrere og efterkommere – resultater fra 
PIAAC, v/ Vibeke Jacobsen, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) 

 

12.30 – 13.30 Frokost  

13.30 – 14.30 Interkulturalitet i vuxenutbildningen 
V/Pirjo Lahdenperä, 
Professor i interkulturel pædagogik, Mälardalens högskola 

14.30 – 15.00 Opsamling & dialog – temaer fremadrettet  
Hvordan kan de diskuterede perspektiver omsættes i den praktiske voksenundervisning? 
Hvilke temaer er centrale i forhold til fremtidigt udviklingsarbejde? 

 

https://auws.au.dk/forms/frm1Arrangement.aspx?value=635294509229946320&id=19364

