
 

Når institutioner og skoler giver  

børn og unge demokratisk selvtillid  

Demokrati og medborgerskab  
 

 

Børne- og Undervisningsministeriet inviterer til konference med fokus på, hvordan fagpro-

fessionelle styrker børn og unges demokratiske evner og selvtillid. På konferencen får I 

mulighed for at opleve to forskere Noemi Katznelson og Christer Mattsson, som deler ud 

af deres viden og erfaringer om fagprofessionelles møde med børn og unge i udsatte po-

sitioner. Herudover kan I møde skoler og institutioner i øjenhøjde og høre om deres erfa-

ringer med arbejdet med demokrati og medborgerskab, og I vil få mulighed for faglig spar-

ring, drøftelse og at netværke med hinanden. 

 

Programmet for dagen 

9.00 – 9.30 Ankomst og let morgenbuffet 

9.30 – 10.00 Velkomst 

10.00 – 10.50 Oplæg: Ungdomsliv i en brydningstid v/ Noemi Katznelson 

Vi lever i en tid med forandringer i livsfaserne mellem barn- og ung-

dom, med øget fokus på ’vindere’ og ’tabere’ og andre tendenser i 

ungdomslivet. Forandringerne griber ind i den enkelte unges liv på tal-

rige måder og med afsæt i de unges ord, vil oplægget bestå af en 

overflyvning over tendenser i ungdomslivet i dag med særligt fokus på 

udsathed og motivation.   

 

Noemi Katznelson, professor og centerleder, har i mange år beskæf-

tiget sig med unge i uddannelsessystemet og er en af landets mest 

anerkendte ungdomsforskere. Hun har bl.a. sat fokus på den afgø-

rende rolle, undervisere og pædagoger spiller i tilblivelsen af unges 

motivation og læring. Noemi Katznelsons arbejde med ungdomsforsk-

ning spænder bredt, og I øjeblikket beskæftiger hun sig med ungdom-

mens polarisering og den nye udsathed, som rammer mange unge. 

10.50 – 12.00 Hvad kalder fremtiden på? 

Sammen med Noemi Katznelson vil vi i fællesskab finde veje ind i, 

hvordan vi bedst muligt fremmer børn og unges demokratiske selvtillid. 

Dele af denne seance vil foregå i den smukke natur omkring Nyborg 

Strand.  

12.00 – 13.00 Frokost 

13.00 – 14.30 Bazar: Erfaringer fra virkelighedens verden 

Tid, sted og det  
praktiske 
 

Torsdag d. 8. juni 2020 kl. 

09.00-16.00 

  

Adresse:  

Nyborg Strand 

Østerøvej 2 

5800 Nyborg  

 

Tilmelding:  

https://www.conferencema-

nager.dk/demokratiogmed-

borgerskab 

 

Tilmeldingsfrist: 

25. maj 2020 
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På bazaren vil det være muligt at møde dagtilbud, skoler og ungdoms-

uddannelser, som i løbet af de sidste to år har arbejdet fokuseret med 

demokrati og medborgerskab. De vil igennem film, billeder og små op-

læg fortælle om, hvad de har igangsat, og hvad der har virket inden for 

forskellige tematikker som forældresamarbejde, kritisk tænkning, kon-

troversielle emner samt forebyggelse af marginalisering, radikalisering 

og social kontrol. 

14.30 – 14.45 Pause 

14.45 – 15.50 Oplæg: Ekstremisme i klasseværelset v/ Christer Mattsson 

Christer Mattsson tager udgangspunkt i egne historier, egen forskning 

og drejer over mod hvordan vi i et fremtidigt perspektiv bedst muligt 

arbejder med forebyggelse af såvel radikalisering som ekstremisme. 

Christers oplæg vil føre hen imod anbefalinger, som bygger på empa-

tisk nysgerrighed og en ikke fordømmende tilgang. 

 
Christer Mattsson er uddannet lærer. Kort tid efter at være blevet fær-

diguddannet påtog han sig at hjælpe med at modarbejde højreekstre-

mistiske miljøer i nærområdet og kom således til at stå i spidsen for 

Toleranceprojektet. Han arbejder med formativ pædagogik og at ud-

brede ’empatisk nysgerrighed’ i mødet med unge højreekstremister 

sideløbende med arbejdet på at udvikle evidensbaserede metoder på 

området. Christer Mattsson har fokus på, hvordan fagpersoner og 

samfundet kan modvirke radikalisering og ekstremisme ved at møde 

børn og unge med tolerance og dermed hjælpe dem med at forstå sig 

selv og omverdenen. 

15.50 – 16.00 Fælles afslutning og tak for i dag!   

 

 


