
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 1 

Tillid 

Hvorfor er vi generelt velhavende og lykkelige med velfun-

gerende institutioner i Norden? Verdens førende samfunds-

forskere kigger mod Norden for at forstå, hvorfor tingene 

fungerer her. I workshoppen udfolder Gert Tinggaard 

Svendsen, hvordan det særlige ved Norden er vores tillid til og 

relationer mellem mennesker - det er vores x-faktor.  

Norden er netop verdensmester i tillid. Tillidsrelationer mellem 

mennesker kan være et tilflugtssted i storbyen fra ensomhed, 

daglige prøvelser og trængsler for unge. Det kan hjælpe dem 

med at klare udfordringer, yde vigtig social støtte, når de har 

brug for det og opbygge en følelse af formål og tilhørsforhold. 

Med det travle liv vi lever i storbyerne, finder vi måske ikke 

altid tiden til at bruge tilliden aktivt og forbinde os med men-

nesker omkring os på en meningsfuld og lykkeskabende 

måde.  

Workshoppen vil bl.a. byde på refleksionsskabende øvelser 

om tillid.  

Gert Tinggaard Svendsen er professor, ph.d., ved Institut for 

Statskundskab, Aarhus Universitet. Hovedforskningsområder 

er social kapital og tillid, korruption, velfærdsstaten, lobby-

isme, klimapolitik og kollektive handlingsproblemer. 

Et aktuelt eksempel på relevant forskningsformidling er bogen 

”Tillid” i serien ”Tænkepauser” fra Aarhus Universitetsforlag. 

Tildelt Dannebrogsordenen i 2016 for videnskabelig indsats. 
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Workshop 3 

Ungdomsskolerne er en vigtig brik i forebyggelse af ekstremisme! 

Ekstremisme er uønsket i vores demokratiske samfund; islamisk ekstremisme, højre-

ekstremisme, venstrefløjsekstremisme mv., fordi det påvirker den tillid og fællesskabsfølelse, 

som demokratiet bygger på. 

Desværre har vi gennem de senere år været vidne til en opblomstring af forskellige former for 

ekstremisme. 

Ekstremisme kan forebygges. Den stærke forebyggelse afhænger af, at alle, der arbejder med 

børn og unge, står sammen om at gøre det. Men hvordan? 

Denne workshop gøre os kloge på ekstremismens væsen og på, hvordan vi som ledere kan 

klæde vores medarbejdere på til den forebyggende opgave. 

Repræsentanter fra NCFE (National Center for Forebyggelse af Ekstremisme) og STUK 

(Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet) hjælper os med dette. 

De vil bl.a. præsentere os for materiale, som Skolelederforeningen har været med til at 

udarbejde. 

 

Workshop 2 

Findes det digitale demokrati? 

Demokrati forudsætter viden og indsigt - to forbehold, som kan  

være billigt til salg i den digitale tidsalder.  

Når hjemmesider og digitale produkter lever af clicks, likes og  

opmærksomhed, kan det være småt med den demokratiske agens.  

Derfor tager vi et kig på, hvad der egentlig er på spil, når vi følger  

influencere på Instagram og YouTube, søger efter svar på Google,  

eller slår tiden ihjel med Fortnite.  

Demokratiet er ikke dødt i den digitale tidsalder, men den relevante  

voksne er uhyre relevant, også selvom fodbold er blevet til FIFA, og  

teenageren er forsvundet ind på TikTok.  

Christian Mogensen er en af de mest benyttede foredragsholdere 

inden for den digitale verden. Han er vokset op med rødderne i det,  

som dengang hed EDB-verdenen med Isbjørnen Oswald og 

Skærmtrolden Hugo og er stadig en del af den hektiske hverdag, hvor 

algoritmer, ansigtsgenkendelse og digitale debatter fylder og former 

vores hverdag. Christian er specialkonsulent hos Center for Digital 

Pædagogik - en af Danmarks største virksomheder for børn og unges 

digitale trivsel. Christian er uddannet i filosofi og psykologi fra Aarhus 

Universitet, og beskæftiger sig til hverdag med den radikale del af 

internettet hvor demokrati, kvinder og "eliten" er under angreb, samt  

der hvor spil og sociale medier rører ved vores liv og væsen.  
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