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Fagligt forum for samfund 
og mangfoldighed 
 

Forsknings- og udviklingsprogram for samfund og mangfoldighed i Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund ønsker 

at skabe tætte forbindelser til grunduddannelserne og efter-videreuddannelsen og dermed opbygge et meningsfuldt videns- og 

erfaringskredsløb mellem uddannelse, praksis og forskning.  

 

Derfor er det nu muligt at tilmelde sig Fagligt forum i tilknytning til Program for samfund og mangfoldighed, hvor undervisere og 

studerende med interesse for emner som mangfoldighed, identitet, intersektionalitet, integration, migration, social bæredygtig-

hed, ulighed, ligestilling og diskrimination er velkomne.  

 

Fagligt forum for samfund og mangfoldighed har til formål at  

– skabe et fagligt miljø for studier af og undervisning i mangfoldighed på tværs af VIA, hvor forskere, undervisere og studerende 

kan dele erfaringer og viden og stille nye og vigtige spørgsmål 

– synliggøre faglige ressourcer på tværs af VIA og skabe et fagligt netværk, som gør det muligt at invitere forskere ind i uddan-

nelserne og invitere undervisere og studerende ind i forsknings- og udviklingsprojekter.  

Vi mødes én gang i semesteret til et fagligt forum-møde á tre timer, hvor der dels vil være oplæg fra programmets forskere og/el-

ler eksterne forskere, dels være mulighed for netværksdannelse og dialog mellem forskere, undervisere og studerende, som kan 

føre til nye projektideer, initiativer, spørgsmål eller invitationer.  

 

Arrangementerne i Fagligt forum for samfund og mangfoldighed annonceres bl.a. på via.dk/flos. 

 

Tilmelding til forummet sker ved at skrive til fouc.flos@via.dk.  

 

Program for samfund og mangfoldighed 
Det danske samfund ændrer sig i takt med globalisering, pluralisering, nye sociale bevægelser og kritik af beståede normer og 

værdier. Det betyder ændrede vilkår for det professionelle arbejdet og ikke mindst mødet mellem professionelle og borgerne. Pro-

gram for samfund og mangfoldighed sætter derfor fokus på, hvordan mangfoldighed i bruger- og borgergrupper har indflydelse 

på og spiller sammen med udviklingen af velfærdsprofessionelt arbejde. Vi interesserer os for, hvordan sociale kategorier som 

køn, klasse, race, etnicitet, seksualitet, alder og handicap m.m. skaber særlige vilkår for identitetsdannelse, livschancer og ligestil-

ling for mennesker med minoritetsbaggrund i uddannelse og pædagogiske institutioner, i sundhedssystemet, på arbejdsmarkedet 

og i fritids- og kulturlivet. Vi undersøger ligeledes, hvilke vaner, rutiner, erfaringer, (for)forståelser, holdninger og projekter, vel-

færdsprofessionelle trækker på og sætter i værk i arbejdet med bruger- og borgergrupper i en minoritetsposition.  

På denne måde bidrager vi til at gentænke og udvikle velfærdsprofessionelt arbejde med mangfoldige bruger- og borgergrupper 

med henblik på at forebygge stigmatisering, diskrimination og eksklusion og fremme ligeværd, ligestilling, aktivt medborgerskab 

og social bæredygtighed. 
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