
 

Dialogdag om demokratisk dannelse på ungdomsuddannelserne 
 

På dialogdagen vil nogle af samfundets toneangivende dannelsesdebattører komme med forskellige bud 

på, hvilke udfordringer ungdomsuddannelserne står over for i deres arbejde med demokratisk dannelse. 

Formålet er at invitere til debat og dialog med deltagerne om forskellige måder at arbejde med demokrati 

og frihedsrettigheder på de enkelte uddannelsesinstitutioner på. 

 

Dato og tid:  28. januar 2019 kl. 09.00 - 15.15. 

Sted:  Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C. 

Kørselsvejledning:  https://www.radissonblu.com/da/hotel-odense/beliggenhed 

 

 

Program 

 

08.30 - 09.00 Morgenkaffe og deltagerregistrering   
 

09.00 - 09.15 Velkomst v/ undervisningsminister Merete Riisager  

09.15 - 10.00 Almen dannelse og vigtigheden af at forholde sig kritisk til religion i undervisningen v/ 

sognepræst og debattør Katrine Lilleør 

Sognepræst og formand for Rådgivningsgruppen om demokratisk dannelse Katrine Lilleør 

giver sit perspektiv på ungdomsuddannelsernes betydning for unges demokratiske 

dannelse og kritiske stillingtagen.   

10.00 - 10.45 Når dialogen bliver hadsk v/debattør Bent Melchior 
Tidligere overrabbiner Bent Melchior rammesætter, hvordan det dialogiske møde og 
tillidsfulde relationer kan bruges som redskab til at håndtere konflikter og forstå hinandens 
forskelligheder. 

10.45 - 11.00 Pause 

11.00 – 11.30 Naturvidenskabens rolle i arbejdet med demokratisk dannelse v/ astrofysiker Majken 
Brahe Ellegaard Christensen 
Astrofysiker og ejer af konsulentfirmaet Astronomicca Majken Brahe Ellegaard Christensen 
fortæller om naturvidenskabens bidrag til arbejdet med demokratisk dannelse, og hvor de 
unge møder naturvidenskaben i deres hverdag gennem fx sociale medier og nyheder. 

 

 

https://www.radissonblu.com/da/hotel-odense/beliggenhed


 
 

 

11.30 – 12.00 Uddannelse som exitstrategi v/ forfatter og debattør Ahmed Akkari 
Ahmed Akkari fortæller om sit eget opgør med religiøs fundamentalisme via sit møde med 
oplysningstidens tænkere som eksempel på, hvordan ungdomsuddannelserne inviterer til 
kritisk tænkning og bevidsthed om frihedsrettigheder. 

12.00 - 13.00 Frokost 

13.00 - 13.45   Myter om jomfruelighed – falske jomfruhinder i Danmark v/ forfatter og debattør Kristina 
Aamand 
Forfatter, socialrådgiver og sygeplejerske Kristina Aamand kortlægger debatten om falske 
jomfruhinder som et konkret eksempel på sammenstød mellem kulturer og syn på 
seksualitet i Danmark. 

13.45 - 14.25 At være minoritet i minoriteten – LGBT+ personer med minoritetsetnisk baggrund  
v/ foreningen Sabaah 
Sabaah vil præsentere foreningens arbejde med LGBT+ personer med minoritetsetnisk 
baggrund og komme med bud på udsigten til ligestilling mellem kønnene uanset etnicitet 
og seksualitet. 

14.25 - 14.40 Kaffepause 

14.40 - 15.10  Hack hadet – når unge udvikler løsninger på online had, polarisering og antidemokratiske 
ytringer på nettet / Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, Styrelsen for 
International Rekruttering og Integration 
Styrelsens kampagne #hackhadet har fra januar til maj 2018 engageret omkring 600 unge 
fra hele landet i at udvikle modsvar og alternativer til online had og vold. Oplægget 
formidler erfaringer fra projektet for dermed at sætte digital kildekritik, elevinddragelse og 
aktivt medborgerskab på dagsordenen. 

15.10 - 15.15 Afrunding og tak for i dag 


