
 
 

Foreningen Tosprogede børn og unges vilkår 

 

                      INVITATION TIL KONFERENCE 
Flersprogede børn og unges sprog og læring  

  

Torsdag og fredag den 28. -29. april 2022 

Hotel Faaborg Fjord - Svendborgvej 175, 5600 Faaborg 
 
Torsdag den 28. april         
 
09.30 - 10.00    Indskrivning, kaffe og brød  
 
10.00 - 10.15   Velkomst 
 
Vinie Hansen, Formand for ” Tosprogede børn og Unges vilkår” 
 
10.15 - 11.30   Minoritetsbørnene er vokset op og blevet skoleforældre – hvilken betydning har 
deres erfaringer for den næste generation? 

Laura Gilliam, antropolog og professor ved Aarhus universitet. 

I 2018 var der 24.000 børn i Danmark, som af Danmarks Statistik kategoriseres som ”børn af 
efterkommere”. Disse børn har mindst en forælder med minoritetsbaggrund, som er født og 
opvokset i Danmark. Selvom 68 % af disse børn er under 10 år, har de allerede været til debat 
blandt politikerne og i medierne, med overskrifter som ”tredjegeneration klarer sig ikke bedre”. I 
dette oplæg vil Laura berette fra et igangværende studie omkring denne nye generation af 
minoritetsbørn, med et særligt fokus på deres forældre, som selv har gået i skole og derfor har et 
helt andet erfaringsgrundlag og andre muligheder for at forstå og håndtere deres børns skolegang. 

 
11.45 -13.00    Inkluderende læringsmiljøer og forældreinddragelse for alle – også 
minoritetsetniske børn og unge 

Laila Colding Lagermann, skole-, uddannelses- og minoritetsforsker fra Århus Universitet  

Laila arbejder i dag som selvstændig konsulent og har udgivet en række publikationer. 

I dette foredrag kommer Laila Colding Lagermann med nogle bud på, hvordan man som 
professionel i en dagligdag som del af en pædagogisk kontekst, kan arbejde med inkluderende 
læringsmiljøer for alle børn og unge. Med et særligt fokus på børn og unge med minoritetsetnisk 
baggrund, ser hun på nogle af de betingelser, som særligt denne gruppe af børn og unge bliver til 
som individer i forhold til. I sit foredrag kommer Laila også ind på, hvordan de professionelle med 
fordel kan inddrage forældrene i det inkluderende arbejde. 
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13.00 - 14.00     Frokost og kaffe 
 
14.00 - 15.00     Det upåagtede børnesprog. Børnesprog som afsæt for sprogpædagogik? 

Lars Holm, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet og vicecenterleder i Cedif (Center for 
Daginstitutionsforskning) 
 
Gennem de sidste årtier har der været en stærkt stigende opmærksomhed på børns sproglige 
udvikling i daginstitutioner. Det ses blandt andet i de mange programmer, indsatser og evalueringer, 
der er blevet gennemført i daginstitutioner landet over. Med udgangspunkt i en diskussion af 
sprogforståelsen i disse initiativer og i en analyse af børns sprog i leg argumenterer Lars Holm i 
oplægget for, at der er behov for en nytænkning af sprog og det sprogpædagogiske arbejder, der 
forholder sig sensitivt til børnesprog, som det udfolder sig i daginstitutionens hverdagsliv.    
           

15.00 – 15.30:     Kaffepause og skift til gruppeoplæg, vælg mellem et af  
                            nedenstående to oplæg 
                                                                                                                                                  
15.30 - 17.00:    1. Tidlig skriftsprog og matematik i overgang fra børnehave til skole 

Sprogvejledere Tinna Andersen og Lena Brandt Linnet, Sprog og 
Integration, Aalborg 

Oplægget omhandler arbejdet med tidligt skriftsprog og matematik 
med børnehavens ældste børn.  

Sprogvejlederne har gennem de sidste to år arbejdet målrettet i 
førskolegrupper ude i daginstitutionerne med tidligt skriftsprog og 
tidlig matematik. Målet har været at introducere børnene for 
bogstaver og tal på en legende og sjov måde for at skabe interesse 
hos børnene. Der er fokus på at understøtte børnene i at blive 
sprogligt parate til at starte i skole med et særligt fokus på læsning, 
gennem arbejde med tidligt skriftsprog, fonologisk opmærksomhed, 
bogstavkendskab og elementer fra tidlig matematik. 

Oplægget vil være en blanding af teori og praksis herunder konkret inspiration og materialer, som er 
brugbart i den daglige pædagogiske praksis. 

 
2. Broen til fagsproget 
 
Katja Vilien, lektor, Københavns Professionshøjskole. 
Med udgangspunkt i bogen ”Broen til fagsproget, 32 idéer til at styrke sproget i alle fag”  
præsenteres helt praksisnære værktøjer og eksempler på, hvordan fagundervisning kan 
tilrettelægges efter sprogudviklende principper med henblik på at styrke elevernes sproglige og 
faglige udvikling.  
Som afslutning på dette gruppearbejde vil Mubeen Hussain præsentere en række inspirationshæfter 
fra Hillerød Kommune, hvis formål er at støtte faglærerens undervisning af nyankomne elever i det 
almene klasserum.  
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17.15 – 18.15    Generalforsamling i ” Tosprogede Børn og Unges vilkår” Alle er velkomne 
både medlemmer og andre, som vil høre, hvad foreningen beskæftiger sig med, herunder deltage i 
debatten om foreningens fremtid og sikring af nye medlemmer til bestyrelsen. 
Der serveres en forfriskning og lidt snacks ifm. generalforsamlingen. 
 
 
18.30 – 20.00    Spisning og hyggeligt samvær 
                
 
20.00 - 20.30     Udlodning af fagbøger mm.  
Efter spisningen udloddes de udstillede fagbøger, pædagogiske materialer, børnebøger og ordbøger 
på forskellige sprog fra forlagene Sproghandleren, Alinea/Special-pædagogisk forlag og Kitab. 
 
 

 
Fredag den 29. april 
 
07.00 - 09.00       Morgenmad 
 
09.00 - 10.30       Uddannelses- og ægteskabsmønstret for unge med ikke vestlig baggrund    
 
Marie Louise Schulz Nielsen, seniorforsker ved Rockwool Fonden 
 
Der er på få årtier sket en stor forandring af både uddannelses- og ægteskabsmønstret for unge med 
en ikke-vestlig baggrund. Rockwool Fondens Forskningsenhed har undersøgt uddannelses- og 
ægteskabsmønstret gennem 25 år. Andelen af unge, som gifter sig, er faldet markant, og de der 
gifter sig, gør det i en senere alder. Desuden har ægteskabsmønstret ændret sig. 
I løbet af samme 25 år er andelen, som får en uddannelse over grundskoleniveau, steget betydelig. 
Samtidig er den gennemsnitlige uddannelseslængde steget, hvilket især gør sig gældende for 
kvinderne.  

10.45 – 12.00      Viden om (gen-)etablering af et meningsfuldt familieliv i et nyt land 

Jette Thulin, konsulent i Dansk Flygtningehjælps afdeling for viden og udvikling. 
 
At genetablere sin identitet i et nyt land, kan være en udfordring. Det kan ligeledes være en 
udfordring at skulle støtte og bakke op om integrationsprocessen. 
Begge dele udfordres yderligere af, at det foregår i en samfundsdiskurs, som taler i en anden retning 
end integration. 
Oplægget vil tage dette afsæt og herfra give bud på, hvad der er vigtigt for at kunne være i en 
usikker integrationsproces, samt i en meningsfuld langsigtet integration. Hvordan ”slår man rødder” 
i et nyt land. 
 
12.00 – 13.00       Frokost og kaffe 
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13.00 – 14.15       Glansbilleder  
 
Geeti Amiri er forfatter til den anmelderroste selvbiografi ”Glansbilleder”,  
 
Bogen beskriver Geetis familieforhold og opvækst som flygtning i først Indien og siden i Danmark. 
Bogen behandler desuden temaer som frihedsberøvelse, vold og tvangsfjernelse fra hjemmet, 
ophold på krisecenter og hendes splittelse mellem dansk og afghansk kultur. Geeti vil også komme 
ind på, hvordan hun bruger sine egne erfaringer i sin undervisning som folkeskolelærer. 
 
14.15 – 14.30       Afslutning og evaluering af konferencen 
 
 
Pris for deltagelse i konferencen 2022  
 
Konferencepriser Medlemmer Ikke medlemmer 
Konference med 
enkeltværelse 

3.300,00 kr. 3.500,00 kr. 

Konference med 
dobbeltværelse 

2.900,00 kr. 3.100,00 kr. 

Konference uden overnatning 2.500,00 kr. 2.700,00 kr. 
 
Tilmelding sker på særlig tilmeldingsblanket senest den 16. marts 2022 til ireneberri@gmail.com  
Spørgsmål vedr. konferencen kan stilles til Vinie Hansen, mobil 40227890, mail vih@hyldenet.dk  

 

 

 

 

 


