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1. INTRODUKTION

Denne lærerhåndbog er et led i rækken af publikationer, der udgives som åbne 
ressourcer i projekt ”PRACTICE – forebyggelse af radikalisering gennem kompetencer 
til kritisk tænkning”, der er finansieret inden for Erasmus+ Programmet, Key Action 2: 
Strategic Partnership in the field of education (Project Νο. 2015-1-IT02-KA201-015383). 
Lærerhåndbogen tjener til at facilitere brugen af den omfattende pædagogisk-
didaktiske materialesamling, som under titlen ”Radicalisation Prevention Programme” 
er udviklet i PRACTICE projektet og offentliggjort på projektets hjemmeside i både en 
online udgave og en pdf-version . 

I henhold til projektbeskrivelsen for PRACTICE projektet har Lærerhåndbogen til formål 
at tilvejebringe retningslinier for lærere, der ønsker at implementere metoder og 
læringsaktiviteter fra forebyggelsesprogrammet i deres undervisning. Målet er således 
at give lærere råd og vejledning til at:
 

• Afprøve peer-baserede læringsprocesser, hvor eleverne igennem deres 
samarbejde viser gensidig anerkendelse og respekt for forskelle.

• Skærpe opmærksomheden omkring tegn på manglende trivsel og udenforskab 
i klassen.

• Italesætte radikalisering og andre sensitive fænomener i klasserummet. 
• Styrke lærernes indsigt i skolepolitiske og undervisningsmetodiske temaer på 

tværs af EU-lande.

1.1 - SKOLEN – ET LÆRINGSMILJØ FOR BÅDE ELEVER OG 
LÆRERE

Med disse målsætninger udgør PRACTICE Lærerhåndbogen et vejledningsmateriale, 
der kan understøtte læreres aktive anvendelse af PRACTICE Forbyggelsesprogrammet 
og derved bidrage til en løbende fagprofessionel opkvalificering af lærere rundt 
i Europa. Denne tilgang er et vigtigt omdrejningspunkt i PRACTICE projektet og har 
netop sit udspring i PARIS DEKLARATIONEN  til fremme af medborgerskab og de 
fælles værdier: frihed, tolerance og anti-diskrimination gennem uddannelse. Ifølge 
Deklarationen fra 2015 skal EU´s medlemslande bidrage til at opfylde de fælles mål 
ved at dele god praksis, der tager sigte på at:

• Sikre, at børn og unge opnår sociale, medborgerlige og interkulturelle 
kompetencer ved at fremme demokratiske værdier og grundlæggende 
rettigheder, social inklusion og anti-diskrimination såvel som aktivt 
medborgerskab.
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• Fremme kritisk tænkning og mediekendskab, især i brug af internettet 
og sociale medier, således at der udvikles modstand mod alle former for 
diskrimination og indoktrinering.

• At fremme uddannelse af dårligt stillede børn og unge ved at sikre, at 
uddannelsessystemet imødekommer børn og unges behov.

• At fremme interkulturel dialog gennem alle former for læring i samarbejde 
med andre relevante politikområder og interessenter.

Selv om Paris Deklarationen med de fælles mål har fokus på børn og unges socialisation, 
skolegang og opkvalificering – er det vigtigt at notere, at Deklarationen i høj grad også 
fokuserer på lærersiden og peger på betydningen af, at EU medlemslandene giver høj 
prioritet til lærernes efteruddannelse og en professionel opkvalificering, der matcher 
nutidens krav og forventninger til undervisningen af børn og unge. Det er lærerne, 
som gennem den daglige pædagogiske-didaktiske praksis har til opgave at omsætte de 
fælles europæiske mål til en undervisning, der formår at engagere eleverne og åbne 
deres øjne for betydningen af de begreber, målene handler om. Det er ikke kun et 
spørgsmål om at give eleverne en teoretisk-begrebslig indføring og så ”sætte kryds” 
ved opgavens løsning. Undervisningen skal derimod sikre, at eleverne både på et 
kognitivt og emotionelt niveau opnår indlevelse og forståelse for, hvad medborgerskab 
og medborgerligt ansvar betyder, hvad inklusion og anti-diskrimination indebærer, 
hvad det vil sige at tænke kritisk etc. 

I den forstand er skolen et læringsmiljø for både eleverne og for lærerne. Denne pointe 
er omdrejningspunktet for PRACTICE projektet, hvor CPD – Continuing Professional 
Development – er et nøglebegreb for udviklingen og udbredelsen af pædagogisk-
didaktiske metoder og undervisningsaktiviteter til støtte for læreres arbejde med 
at fremme de europæiske værdier fra Paris Deklarationen. CPD skal bidrage til at 
kvalificere lærere til at levere en undervisning, der kan styrke børn og unges trivsel 
i skolen og være et værn mod involvering i sårbare ungdomsmiljøer, der i værste fald 
kan lede de unge i retning af kriminalitet og endnu videre til voldelig radikalisering og 
ekstremisme. 

1.2 - SKOLEN SOM ARNESTED FOR FOREBYGGELSE

På denne baggrund spiller voldelig og illegal radikalisering en central rolle i PRACTICE 
projektet og i Forebyggelsesprogrammet. Men det er værd at understrege, at ud 
over Forebyggelsesprogrammets grundige introduktion til radikaliseringsbegrebet 
og konsekvenserne af voldelig radikalisering og ekstremisme af både politisk og 
religiøs observans – retter PRACTICE projektet og Forebyggelsesprogrammet primært 
opmærksomheden mod radikalisering som et samfundsfænomen, som i sjældne 
tilfælde kan være på spil i skolen. I den udstrækning det sker, skal skolen som 
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institution være beredt på at yde en pædagogisk indsats til at modvirke radikalisering i 
et tværfagligt samarbejde med andre myndigheder. Men på det forebyggende niveau 
skal skolen først og fremmest varetage sin pædagogiske grundfunktion og arbejde 
aktivt og systematisk for at forebygge mistrivsel, eksklusion og andre risikofaktorer 
blandt eleverne.

1.3 - LÆRERHÅNDBOGENS OPBYGNING

Den nærværende PRACTICE Lærerhåndbog er et støttemateriale til lærere 
i skolens ældste klasser, der ønsker at benytte materialerne i PRACTICE 
Forebyggelsesprogrammet. Lærerhåndbogen udbygger Forebyggelsesprogrammet 
med korte introducerende tekster, vejledninger og supplerende good practice 
eksempler på undervisningsmaterialer, der relaterer Forebyggelsesprogrammet til 
skolens sammenhæng og lærernes praktiske undervisning. 

Lærerhåndbogen indeholder således ikke specifikke lærervejledninger til 
gennemførelsen af de enkelte undervisningsaktiviteter i Forebyggelsesprogrammet. 
Disse vejledninger findes i stedet i selve Forebyggelsesprogrammet, således 
at der i opbygningen er opretholdt en tæt sammenhæng mellem metoder, 
undervisningsaktiviteter og vejledninger af hensyn til læsevenligheden.

Som supplement hertil sammenfatter og perspektiverer Lærerhåndbogen i stedet 
Forebyggelsesprogrammets begreber og forsyner dem med pædagogisk-didaktiske 
overvejelser og indfaldsvinkler til støtte for den praktiske implementering i skolens 
læringsmiljø. 

På denne baggrund er PRACTICE Lærerhåndbogen struktureret, som følger:

Kapitel 2 giver under titlen ”Opbygning i Forebyggelsesprogrammet” et samlet overblik 
over strukturen i programmet. Kapitlet illustrerer, hvordan programmet er opdelt i 2 
hoveddele, og hvordan hoveddelene hænger begrebsligt og tematisk sammen. Kapitel 
2 er således også en kort læsevejledning til det omfattende materiale i programmet.   

Kapitel 3 sætter under titlen ”Radikalisering og forebyggelse i skolens læringsmiljø 
– hvilke rammer og funktioner” fokus på to af forebyggelsesprogrammets centrale 
begreber, nemlig radikalisering og forebyggelse. Kapitlet belyser, hvordan skolen spiller 
en afgørende rolle i den generelle forebyggelsesindsats og diskuterer, hvordan skolen 
understøtter børn og unges resiliens mod radikaliseringsprocesser.

Kapitel 4 gør under titlen ”Kritisk tænkning i skolens læringsmiljø – mellem fornuft 
og følelse” rede for den status, som begrebet om kritisk tænkning har i skolens 
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socialisation af børn og unge til kritisk tænkende medborgere. Kapitlet introducerer 
kort forskellige pædagogiske traditioner til fremme af kritisk tænkning og fremhæver 
behovet for at styrke skolens demokratiske etos og gøre skolen til et fællesskab uden 
diskrimination og eksklusion for både elever og lærere.  

Kapitel 5 drøfter under titlen ”Digital bevidsthed i skolens læringsmiljø – mellem en 
virtuel og faktisk verden” skolens store opgave med at ruste eleverne til at være kritiske 
og modstandsdygtige over for det bombardement af informationer og tilbud, der er 
fulgt i kølvandet af den digitale revolution i både samfund og skoler. 

Kapitel 6 beskriver under titlen ”Interkulturel bevidsthed i skolens læringsmiljø – at 
fremme medborgerskabets identitet” det interkulturelle perspektiv, som i lighed med 
de øvrige begreber spiller en vigtig rolle i Paris Deklarationen. Kapitlet illustrerer den 
tætte forbindelse mellem interkulturalitet, mangfoldighed og et medborgerskab, der 
styrker elevernes positive identitetsfølelse, tolerance og omsorg for hinanden. 

Kapitel 7 beskæftiger sig under titlen ”Global konflikthåndtering – når verden kaster 
skygger ind i læringsmiljøet” med den indvirkning, som internationale konflikter direkte 
eller indirekte kan have på læringsmiljøet og elevernes gensidige støtte og forståelse 
for mangfoldigheden i en klasse. Kapitlet giver eksempler på, hvordan skolen til tider 
er ramme om en global konflikthåndtering mellem elever, når globale konflikter i andre 
dele af verden finder vej til klasseværelset.

Kapitel 8 afslutter håndbogen med en kort sammenfatning af de vigtigste læringspunkter 
og konklusioner fra PRACTICE projektet, som Lærerhåndbogen har præsenteret i de 
forudgående kapitler. 
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2. OPBYGNINGEN I PRACTICE 
FOREBYGGELSESPROGRAMMET

2.1 - INDLEDNING

“Der er udført et feltstudium med interviews og fokusgrupper, som har omfattet 
mere end 105 lærere, skoleledere samt andre fagfolk og interessenter: dette 
arbejde har været et afgørende led i at afdække og analysere uddannelsessektorens 
behov med hensyn til de færdigheder og kompetencer, der skal udvikles, for at 
både lærere og elever kan forebygge radikaliseringsprocesser. Herudover har 
analysen identificeret visse specifikke emner og tematiske områder, som det er 
særligt vigtigt at adressere: disse emner og områder gør det muligt at klæde 
lærere på med den viden og selvtillid, der kan være nødvendig, når lærere 
inddrager eleverne i diskussioner om kontroversielle emner, som – uden en 
kritisk tilgang – kan føre til vildledende perspektiver, polariserede positioner and 
ekstreme synspunkter…”1

 
Som det fremgår af det ovenstående citat fra Forebyggelsesprogrammet, er 
programmets indhold resultatet af en omfattende research i PRACTICE projektet. Alle 7 
partnerorganisationer gennemførte således indledningsvist en interviewrunde blandt 
en bred kreds af lærere, skoleledere og andre interessenter med berøringsflade til de 
nationale skolesystemer. Et vigtigt omdrejningspunkt i alle interviews var spørgsmålet 
om skolernes og lærernes erfaringer med voldelige radikaliseringsprocesser blandt især 
ældre elever. Men dette grundlæggende spørgsmål stod ikke alene i interviewrunden. 
De interviewede blev tillige bedt om at vurdere, hvilke videns- og metodebehov 
de knyttede til en nutidig udvikling, hvor elever kan blive udsat for ekstremistisk 
propaganda – især via sociale medier – og hvor der kan forekomme tilfælde, hvor 
enkelte elever bliver tiltrukket af og engagerer sig i ekstremistiske miljøer.   

Svarene og erfaringerne fra de mange interviews pegede i forskellige retninger. Men et 
gennemgående resultat var, at kun få lærere og skoler havde været konfronteret med 
åbne ekstremistiske holdninger og adfærd af en karakter, der måtte lede tankerne i 
retning af voldelige og kriminelle radikaliseringsprocesser blandt elever. Til gengæld 
gjorde adskillige informanter gældende, at tiltag som styrket undervisning i temaer 
som mangfoldighed, tolerance, antidiskrimination, aktivt medborgerskab og kritisk 
tænkning måske på både kort og længere sigt kan modvirke voldelig radikalisering og 
ekstremisme blandt eleverne. Hermed slog informanterne samtidig til lyd for skolernes 
generelle forebyggelsesopgave. 

Det er denne opgave, der er centrum for PRACTICE Forebyggelsesprogrammet. De 
følgende afsnit gør rede for, hvordan resultaterne fra den indledende research blandt 

1 Citeret fra PRACTICE Forebyggelsesprogrammet, 2019
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fagfolk er blevet udmøntet i et programindhold, der tager sigte på at imødekomme 
de faglige overvejelser, anbefalinger og behov for professionel opkvalificering. Det 
skal samtidig understreges, at resultaterne er udtryk for summen af både ligheder 
og forskelle i behovene for pædagogisk opkvalificering på tværs af partner landene. 
Målet har således været at bygge bro over alle udtrykte behov og give programmet 
den bredest mulige relevans for lærere i alle partner landene.   

2.2 - STRUKTUREN OG MODULERNE I 
FOREBYGGELSESPROGRAMMET 

Figuren neden for tegner en samlet oversigt over PRACTICE 
Forebyggelsesprogrammets struktur og hovedelementer.  

TEORETISK BAGGRUND

• Radikalisering og kritisk tænkning
• Fokus på risikofaktorer og resiliensfaktorer

• Skolers rolle i forebyggelsen af radikalisering

DEL 1

• Metoder og strategier for lærere

DEL 2

• Ikke-formelle uddannelsesaktiviteter
for elever til klasseundervisning

INTRODUKTION

• Forebyggelsesprogrammets rationale
• Forebyggelsesprogrammets opbygning 

Først følger en introduktion til rationalet bag Forebyggelsesprogrammets tilblivelse og 
opbygning med henvisning til Paris Deklarationen, som sammen med en indledende 
behovsundersøgelse blandt lærere og andre skoleprofessionelle har dannet grundlag 
for programmets målsætninger: 

• Udvikling af et innovativt CPD-program til forebyggelse af radikalisering i 
skolerne

• Empowerment og kapacitetsopbygning af lærere med henblik på at forsyne 
dem med metoder og værktøjer, der adresserer mangfoldighed i klasselokalet 
og øger lærernes indblik i radikaliseringsprocesser og håndteringen heraf i 
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undervisningsmiljøet.
• Styrkelse af elevers evne til kritisk tænkning såvel som styrkelse af elevers 

forståelse for medborgerskab og fælles værdier såsom frihed, tolerance og 
antidiskrimination.

• Opbygning af et trygt og sikkert rum i skolemiljøet til fremme af elevernes 
gensidige respekt for ligeværdighed på tværs af religiøse, socioøkonomiske og 
sociokulturelle tilhørsforhold.

Dernæst indeholder det teoretiske kapitel en introduktion til begreberne om 
radikalisering, kritisk tænkning og skolers rolle i forebyggelsesindsatsen. Med 
udgangspunkt i dette teoretiske grundlag er Forebyggelsesprogrammet videre 
opbygget i to hoveddele:

DEL 1 præsenterer undervisningsstrategiske tilgange og metoder til støtte for læreres 
pædagogiske tilrettelæggelse af en undervisning, der træner og socialiserer eleverne 
til at: 

• Danne demokratiske og respektfulde fællesskaber. 
• Forstå den grundlæggende betydning af mangfoldighed og værdier som 

interkulturel forståelse, anti-diskrimination, tolerance og ligeværdighed i 
skolen såvel som i samfundet generelt.   

Denne del har herved fokus på det PÆDAGOGISKE PERSPEKTIV og GENERELLE 
METODER til at arbejde strategisk med at fremme fællesskaber, demokratisk tænkning, 
mangfoldighedsforståelse og ligeværdighed mv.  

DEL 2 præsenterer konkrete didaktiske eksempler på undervisnings- og læringsaktiviteter, 
som lærere kan benytte i klasserummet og i den praktiske undervisning til at træne 
eleverne i:

• Demokratiske spilleregler
• Interkulturel forståelse og respekt for mangfoldighed og forskelle mv.  

Denne del har således sit tyngdepunkt i det DIDAKTISKE PERSPEKTIV og TEMATISKE 
UNDERVISNINGSMETODER til at træne eleverne inden for samfundsmæssige og 
kontroversielle temaer, som i forskelligt omfang fra land til land indvirker på skolens 
opkvalificering, almene socialisation og forebyggelse blandt elever på de ældre 
klassetrin. 
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Samlet er strukturen for Forebygglsesprogrammets to hoveddele illustreret i den 
nedenstående figur:

DEL 1

PÆDAGOGISK-METODISKE TILGANGE OG
STRATEGIER TIL KVALIFICERING AF LÆRERE 

DEL 2
DIDAKTISKE TILGANGE OG UNDERVISNINGS-

OG LÆRINGSAKTIVITETER TIL
KVALIFICERING AF ELEVER

MODUL 1: RADIKALISERING

MODUL 2: INTRODUKTION TIL
KRITISK TÆNKNING

MODUL 3-7: METODISKE TILGANGE TIL AT
UNDERSTØTTE KRITISK TÆNKNING

MODUL 1: KONTROVERSIELLE EMNER

MODUL 2-6: TEMATISKE UNDERVISNINGS- 
OG LÆRINGSAKTIVITETER MED RELATION

TIL KONTROVERSIELLE EMNER

Den næste figur neden for konkretiserer indholdet i modulerne og deres sammenhæng 
på tværs af de to hoveddele. Som det fremgår af figuren, introducerer de indledende 
tværgående moduler til de efterfølgende tematiske moduler. DEL 1 består af tre 
tematiske moduler med hver deres pædagogisk-metodiske tilgang til forebyggelse. 
I DEL 2 matcher modulerne med tematiske undervisnings- og læringsaktiviteter de 
tematiske tilgange i DEL 1. Som eksempel kan lærere og elevere med særlig interesse 
i det digitale område gennemgå modulet om ”digital bevidsthed” i den første del og 
derefter afprøve læringsaktiviteterne i modulet om ”livet online, hadtale og mobning 
på sociale medier” i anden del. De øvrige tematiske tilgange og aktiviteter kan fungere 
på samme måde.
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MODULER 
I DEL 1:

METODISKE
TILGANGE

MODULER
I DEL 2:

UNDERVIS-NINGS-
OG LÆRINGS-
AKTIVITETER

TVÆRGÅENDE
TILGANG:

KONTROVERSIELLE
EMNER

AKTIVITETER MED
KONTROVERSIEL

TEMATIK:

LIVET ONLINE 
HADTALE

MOBNING PÅ
SOCIALE MEDIER

AKTIVITETER MED
KONTROVERSIEL

TEMATIK:

MIGRATION
KØN

DISKRIMINATION
RETTIGHEDER

KULTUR OG
IDENTITETER

AKTIVITETER MED
KONTROVERSIEL

TEMATIK:

GLOBALE
KONFLIKTER
MENNESKE-

RETTIGHEDER

TVÆRGÅENDE 
TILGANGE:

AKTIV LYTNING
ÅBEN 

KOMMUNIKATION
ÅBENHED

KREATIV TÆNKNING

METODISK/
TEMATISK
TILGANG:

DIGITAL
BEVIDSTHED

METODISK/
TEMATISK
TILGANG:

 
INTERKULTUREL

BEVIDSTHED

METODISK
TEMATISK 
TILGANG:

KONFLIKT-
HÅNDTERING

 

 

Endelig viser den næste figur, hvordan modulerne i de to hoveddele er opbygget efter 
ensartede dispositioner, så det er let at søge svar på de samme spørgsmål på tværs af 
modulerne, for eksempel afsnit om understøttende materialer:

DEL 1
STRUKTURERET

BESKRIVELSE AF MODULERNE

DEL 2
STRUKTURERET

BESKRIVELSE AF MODULERNE

HVAD:
Introduktion til det enkelte tema, fx kritisk tænk-
ning

HVORDAN: 
Hvordan temaet kan implementeres i skolen 
gennem forskellige metodiske tilgange og  stra-
tegier

UNDERSTØTTENDE MATERIALER: 
Øvelser, artikler og vidensbidrag, der kan uddybe 
temaet

UDFORDRINGER OG TIPS:
Good practice idéer til at overføre temaet til klas-
serummet og til forskellige fagområder

BIBLIOGRAFI
 

INTRODUKTION

LÆRINGSMÅL

TEORETISK OG KONTEKSTUEL BAG-
GRUND

SKRIDT-FOR-SKRIDT BESKRIVELSE AF 
DEN ENKELTE UNDERVISNINGS- OG 
LÆRINGSAKTIVITET

UNDERSTØTTENDE MATERIALER

BIBLIOGRAFI
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3. RADIKALISERING OG FOREBYGGELSE I 
SKOLENS LÆRINGSMILJØ – HVILKE RAMMER 
OG FUNKTIONER?

3.1 -  INDLEDNING 

“…What is more, schools and teachers are on the front line to help identify 
and safeguard youth at risk of radicalisation. They are essential partners in 
preventing and countering violent radicalization at early stages…(...) Schools 
can play an importantrole in building resilient contexts for vulnerable youngsters 
by nurturing the communicative, social and emotional skills needed to tackle 
the challenges of adolescence and by providing the spaces in which to do so 
safely…”2 

Med citatet placerer forfatterne skolen på en central plads i den generelle europæiske 
– og globale – indsats mod voldelig radikalisering og ekstremisme blandt unge. Bag 
rapporten står RAN, EU-Kommissionens Radicalisation Awareness Network, som siden 
2011 har været det centrale organ for EU-medlemslandenes koordinerede bestræbelser 
på at modvirke radikalisering og ekstremisme af både politisk og religiøs observans – 
og med både islamistisk, højreekstremistisk og venstreekstremistisk fortegn, som det 
er set i Europa og den øvrige verden over flere årtier.  

Citatet stadfæster, at skolen og lærerne som frontinstitutioner og frontmedarbejdere 
er nødvendige medspillere i kampen mod radikalisering. Men spørgsmålet er, hvordan 
denne rolle skal defineres og udfyldes i den samlede indsats. Hér ligger der et signal 
i selve titlen, hvor skolen omtales som et laboratorium for demokrati (jf note 4). 
Demokrati er i denne sammenhæng ikke alene et spørgsmål om en styreform. 
Demokrati skal derimod opfattes som et grundlæggende kodeks for holdninger, 
værdier og adfærd, der tilsiger alle borgere at møde hinanden med åbenhed og positivt 
perspektivbytte, også når holdninger og uenigheder brydes. Skolen skal med andre ord 
have et stærkt demokratisk etos, hvor skoleledelse, lærere og elever altid troværdigt 
efterlever værdier som solidarisk fællesskab, respekt for forskelle, ligeværdighed, 
antidiskrimination og inkluderende adfærd.  

Set i dette perspektiv udgør skolen – og andre uddannelsesinstitutioner - det 
samfundsmæssige og faglige laboratorium for demokrati, hvor børn og unge igennem 
kvalificerer sig i mange år gennem skolegang og senere uddannelse. Som demokratisk 
laboratorium med demokratisk etos rækker skolens forebyggende funktion langt 
ud over den lovpligtige forpligtelse til at undervise elever i demokratibegrebet, 

2 Citeret fra Nordbruch, Götz and Sieckelinck, Stijn (2018): “Transforming schools into labs for democracy. 
A companion to preventing violent radicalization through education”. RAN, Radicalisation Awareness 
Network. 
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styreformer og valghandlinger mv. Laboratoriet for demokrati angår netop skolens 
muligheder for at praktisere demokratiske omgangsformer og fællesskaber blandt 
elever og også lærere. Skolen skal via eksemplets magt formidle de grundholdninger, 
værdier og praksisformer, der knytter sig til begrebet om demokrati som respekt for 
forskellighed og ligeværdighed, antidiskrimination, inklusion mv. Styrkelsen af disse 
demokratiske værdier hører både på et kognitivt og emotionelt plan med til skolens 
pædagogiske og socialiserende funktion på lige fod med lærdom i matematik, sprog, 
geografi, biologi etc.    

I sidste ende skal skolen med sin demokratiske etos bidrage til at styrke den resiliens 
blandt eleverne, som skridt for skridt skal gøre dem til aktive og empatiske medborgere. 
Jo dårligere skolen er til at støtte elevernes resiliens, desto større udsathed og risiko 
har eleverne for at blive involveret i subversive miljøer og modkulturer. Derfor går 
begreberne om resiliensfaktorer og risikofaktorer tæt hånd i hånd med begrebet 
om forebyggelse. På denne baggrund belyser de kommende afsnit den forståelse af 
skolens forebyggende rolle, som er grundlaget for PRACTICE Forebyggelsesprojektet. 

3.2 - RADIKALISERING I SKOLEN – MYTE ELLER 
REALITET?

 
”Ekstremisme betegner personer og miljøer, der anvender vold eller legitimerer 
voldsanvendelse som politisk middel og aktionsform. Radikalisering betegner 
den proces, hvor personer gradvist eller pludseligt tilslutter sig ekstremistiske 
tankesæt og/eller voldelige eller voldslegitimerende aktionsformer. Radikalisering 
kan i denne forståelse enten være holdningsmæssig, handlingsmæssig eller 
begge dele…”3

I PRACTICE projektets indledende research var det bemærkelsesværdigt, at 
hovedparten af skoleinformanterne gjorde gældende, at de ikke havde oplevet 
eksempler på voldelig radikalisering og ekstremisme blandt elever. Generelt genkendte 
informanterne ikke radikalisering blandt elever som et synligt, endsige påtrængende 
problem. Andre skoler og lærere vil antagelig kunne tilslutte sig denne erfaring. Set i 
dette lys vil mange måske spørge, om radikaliseringsprocesser i skolen er en myte eller 
realitet.

Tidligere undersøgelser blandt skoler, lærere og andre ungemedarbejdere har ligeledes 
konkluderet, at det er nødvendigt at definere radikaliseringsbegrebet mere præcist, 
hvis skolerne skal være klædt på til at varetage et effektivt forebyggelsesarbejde. I en 
dansk undersøgelse erklærede et stort antal lærere og ungemedarbejdere eksempelvis, 
at de ikke kunne udpege radikaliseringsprocesser uden at have et klart billede af, 
3 Mhtconsult og Københavns Kommune (2013): “Netværk til fælles læring – et inspirationskatalog til 
inklusion og forebyggelse blandt ungemedarbejdere“.
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hvordan radikaliseringsprocessen kan defineres og placeres på en udviklingsskala, hvor 
slutpunktet kan være voldelig ekstremisme og terror i den yderste konsekvens. De 
fagprofessionelles bekymring angik især risikoen for at mistænkeliggøre og stigmatisere 
unges fuldt lovlige synspunkter, udtryksformer og fællesskaber. Bekymringen var især, 
at mistænkeliggørelse kunne medføre et brud på de tillidsbroer, som både lærere og 
andre frontmedarbejdere gradvist og varsomt havde opbygget til sårbare elever og 
unge, som allerede følte sig ekskluderede og fremmedgjorte over for herskende normer, 
værdier og relationer i skolens miljø og generelt i samfundet. En videre anstødssten 
har desuden blandt mange frontmedarbejdere været frygten for at forveksle den 
demokratiske ret til at have radikalistiske og samfundskritiske synspunkter med 
radikaliseringsprocesser, hvor unge legitimerer voldelige aktionsformer og erklærer sig 
parate til at undergrave det liberale demokrati med voldelige/militante midler . Kampen 
mod samfundsundergravende radikaliseringsprocesser må således ikke blive et opgør 
med den demokratiske ret og legitimitet til at hævde radikale politisk-ideologiske og 
religiøse synspunkter inden for det liberale demokratis rammer. 

Forståelsen og definitionen af radikaliseringsbegrebet bevæger sig således på en 
vanskelig balancegang: den skal på den ene side sikre, at både skoler, medier og 
politiske beslutningstagere opretholder en nøgtern tilgang til unges udtryksformer, så 
der ikke skabes myter og unødig mistænksomhed omkring unges radikale subkulturer 
og fællesskaber. Men den skal på den anden side også sikre, at der er en professionel 
opmærksomhed på bekymrende adfærd. Både lærere og andre professionelle med 
tæt og hyppig kontakt til elever og unge skal være parate til at reagere, når en elev 
gradvist ekskluderes eller ekskluderer sig selv fra kammeraternes kreds, viser svage 
eller stærkere tegn på manglende trivsel, manglende engagement i skolens sociale liv 
og læringsmiljø, snigende tegn på modløshed og indadvendthed mv.  
I sådanne tilfælde har skolen et ansvar og en forpligtelse til at handle. Men hvornår træder 
denne forpligtelse i kraft, og hvordan skal skolen og lærere agere? Hvor går grænserne 
for skolens ansvar, og hvem kan skolen samarbejde med? Det er alle spørgsmål, som 
knytter sig tæt til skolens rammer og funktioner i forebyggelsesindsatsen. 

3.3 - FOREBYGGELSE I SKOLEN – HVILKET NIVEAU?

“…It is vital to reach children and young citizens and support them in their 
development process, so that they are prepared to take part in and share the 
responsibilities, rights and duties of a democratic society. An initiative here must 
be broadly preventive, e.g. teaching in civics and religion can be strengthened to 
help pupils learn about democratic opportunities for having influence on their 
own lives and to engage in society…”4 

4 Citeret fra Københavns Kommune og en ekspertgruppe (2016): “Less radicalisation through an effective 
and co-herent effort”. See also: UN Security Council Resolution 2250 (2015), 
http://unoy.org/wp-content/uploads/SCR-2250.
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Idéen om, at skoler og uddannelsesinstitutioner kan spille en vigtig rolle i forebyggelsen 
af voldelig radikalisering og ekstremisme har vundet mere og mere indpas i de senere 
år. Et skridt på vejen var FN´s generalsekretærs handlingsplan for forebyggelse af 
voldelig ekstremisme , der lagde vægt på den stærke betydning, som skolegang og 
uddannelse har i opbygningen af børn og unges resiliens. Det bestyrker behovet for at 
fastlægge det forebyggelsesniveau, som skolerne i praksis kan operere på. 

Figuren neden for viser den såkaldte forebyggelsestrekant, der har været anvendt til at 
illustrere de forskellige niveauer i forebyggelsesindsatsen i mange år . Trekanten findes i 
flere forskellige udgaver, men fælles for dem er, at de opererer med tre hovedniveauer: 

Det øverste niveau vedrører den indsats, som politi og sikkerhedsmyndigheder retter 
mod personer, der allerede befinder sig i ekstremistiske miljøer og har påbegyndt en 
kriminel løbebane. En exit-strategi til at få dem ud af miljøerne kan i nogle tilfælde 
involvere sociale myndigheder og uddannelsesaktører, men vil ikke berøre skoler.

INDGRIBENDE
NIVEAU

Målrettede exit interventioner
over for personer med aktivt 

tilknytning til voldelig
ekstremisme

FOREGRIBENDE NIVEAU
Målrettet forebyggelse til at modvirke yderligere 
radikalisering blandt personer og grupper med

begyndende tilknytning til voldelige ekstremistiske miljøer  

FOREBYGGENDE NIVEAU
Generel forebyggelse gennem kompetence- og

resiliensopbygning i den brede befolkning med særlig vægt på børn og unge 

FOREBYGGELSESTREKANTEN

Det mellemste niveau har fokus på børn og unge, som er særligt udsatte og i nogle 
tilfælde også i risikozone for en voldelig radikalisering og tilknytning til ekstremistiske 
eller andre kriminelle miljøer som for eksempel bander. Den foregribende indsats sigter 
på at få de unge ud af disse sammenhænge og standse deres radikalisering i opløbet. 

Det nederste niveau udgør det felt, hvor alle børn og unge har behov for – og krav på – 
at kunne trives og udvikle deres personlige, sociale, relationelle og faglige kompetencer 
og ressourcer, så de lærer at tænke kritisk og indgå i positive fællesskaber til det fælles 
bedste i samfundet. Det er på dette niveau, at skolen kommer ind i billedet som en 
aktiv spiller i forebyggelsesarbejdet.  



19

3.4 - NØDVENDIGT AT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 

Det er samtidig ensbetydende med, at skolen har et stort medansvar for, at børn og 
unge ikke har så dårlig modstandskraft og mistrives i et omfang, der nødvendiggør en 
indgriben på det mellemste niveau, hvor omfattende sociale foranstaltninger ofte må 
suppleres med sikkerhedsmæssige foranstaltninger. 

Det er ikke altid, at skolerne med rettidig omhu får øje på en mistrivsel, der er så dyb, at 
eleven søger anerkendelse og fællesskab i radikaliserede og kriminelle miljøer. Eksperter 
strides også om, hvorvidt det er muligt at udpege tegn på voldelig radikalisering, som 
kunne være en rettesnor for skoler og lærere, når de nærer bekymring for en elev. 
Det er dog muligt at nævne nogle generelle opmærksomhedspunkter, som altid bør 
anvendes med forsigtighed, så eleven ikke vender skolen ryggen og går ind i en dybere 
radikaliseringsproces: 

• Tegn på voldsparathed, blandt andet via voldelige sammenstød med andre 
elever

• Interesse for udenlandske konflikter og ønske om at tilslutte sig via træning 
hos ekstreme grupper

• Trafik og aktivitet på hjemmesider og andre medier med ekstremistisk og 
voldslegitimerende indhold

• Trusler og chikane mod andre elever og grupper
• Deltagelse i events præget af hadtale og legitimering af vold
• Foragtende og intolerant holdning over for andre grupper, måske kombineret 

med moraliserende adfærd
• Tiltagende brug af ydre og totalitære symboler, kombineret eventuelt med 

ændret påklædning
• Øget isolation fra familie og hidtidig vennekreds til fordel for nye fællesskaber

Det er vigtigt at understrege, at sådanne tegn ikke i sig selv kan afgøre, om en elev er på 
vej ind i en voldelig politisk/ideologisk/religiøs radikaliseringsproces. Men som skole 
og som lærer kan man repræsentere den tryghed og fortrolighed, der giver adgang til 
en nærmere drøftelse med eleven. 

Herudover er det vigtigt at fremhæve behovet for et tværgående samarbejde med 
andre myndigheder, lokale institutioner og personer, for eksempel socialrådgivere, 
psykologer, familiecoaches og i nogle europæiske lande også politi5.   

5 Jf Det danske SSP-system, der er et institutionelt og fasttømret samarbejde på tværs af lokale Skoler, 
Sociale myndigheder og Politi
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3.5 - RISIKO OG RESILIENS – FOKUSPUNKTER I SKOLEN

Begreberne om risikofaktorer og resiliensfaktorer har haft en fremtrædende plads 
i den generelle forskning og debat om årsager bag unges tiltrækning til voldelige 
ekstremistiske miljøer. Selv om der er bred enighed om, at det er for kompliceret at 
udpege bestemte årsagsforhold bag radikaliseringsprocesserne, er det både relevant 
og nødvendigt at sætte fokus på risiko- og resiliensfaktorer i den generelle forebyggelse, 
som skoler og lærere er med til at varetage og opretholde. Skemaet på næste side 
beskriver en række udtryk for risiko- og resiliensfaktorer, som kan give en retningspil på 
de betingelser, der henholdsvis skaber og modvirker børn og unges sårbarhed – uanset 
hvilke socioøkonomiske og sociokulturelle miljøer de kommer fra6. 

Mange af disse forhold vil være velkendte på skolen, blandt andet fra samarbejdet 
med forældre, henvendelser fra sociale myndigheder og fra den enkelte elevs 
egen adfærd mv. Men nogle forhold vil være mere skjulte, og forudsætningen for 
det effektive forebyggelsesarbejde handler i høj grad om at opretholde et højt 
opmærksomhedsniveau, der omfatter alle elever i den enkelte klasse.

Inden for radikaliserings- og ekstremismelitteraturen optræder begreberne om push-
and-pull faktorer hyppigt som udtryk for de mekanismer, der henholdsvis skubber 
unge i retning af ekstremistiske miljøer eller omvendt, holder dem tilbage, selv om de 
måske er tiltrukket. Risikofaktorer og resiliensfaktorer kan på en vis måde sidestilles 
med push-and-pull faktorerne, fordi særlig sårbarhed eller modstandsdygtighed kan 
fungere på samme måde for den enkelte elev. 

Derfor har skolen en helt central funktion, når det gælder om at holde et vågent øje med 
udviklingen i elevernes individuelle risikosituation og resiliensforhold, så bekymrende 
forandringer bliver registreret og synliggjort. 

6 Jf Thomsen, Margit Helle (2020): ”Fra frafald til fastholdelse i erhvervsuddannelserne”.
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RISK FACTORS

INDIVIDUAL
FACTORS

CONTEXTUAL
FACTORS

RESILIENCE FACTORS

Vanskeligt temperament og 
udadreagerende adfærd

Kognitive problemer og 
læringsudfordringer

Mangelfulde sociale 
kompetencer

Mangel på selvtillid og 
negativ selvopfattelse mv

Mangelfulde forældrekompetencer, 
normløs opdragelse og 
familiekonflikter

Tilknytnings- og 
tryghedsproblemer til 
betydningsfulde omsorgspersoner

Mishandling og omsorgssvigt

Kriminalitet, vold og misbrug i 
familie og omgangskreds

Lav økonomisk-, kulturel- og social 
kapital i familie og nærmiljø

Tilknytning til kriminelle, antisociale 
og voldslegitimerende 
radikaliserede miljøer

Mangelfuld skolegang, uddannelse 
og job

Veludviklede kognitive og 
affektive kompetencer

Afbalanceret temperament

Selvtillid og positiv 
selvopfattelse

Empati og evne til 
perspektivbytte

Resiliens og sociale 
kompetencer 

Fleksibilitet, tilpasningsevne og 
forandringsressourcer mv

Positive emotionelle relationer til 
forældre og andre 
betydningsfulde 
omsorgspersoner

Støtte, empati, omsorg og 
opmærksomhed i opvækst, 
opdragelse og nære relationer

Internaliserede værdier, normer og 
etiske standarder i forhold til 
social adfærd 

Tilknytning til støttende, 
anerkendende og empatiske 
miljøer og grupperinger

Positive skoleerfaringer, 
uddannelseserfaringer og/eller 
arbejdserfaringer

Positiv økonomisk-, kulturel- og 
social kapital
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3.6 - GOOD PRACTICE EKSEMPLER OG TIPS TIL 
FOREBYGGELSE I SKOLEN

EKSEMPEL TIL INSPIRATION

Under titlen @lliancen er Politiets Efterretningstjeneste (PET) i Danmark gået 
i samarbejde med en lang række interessenter i et multiagency partnership 
med henblik på i fællesskab at udvikle initiativer til ressourceorienteret 
forebyggelse af unges radikalisering og ekstremisme gennem en målrettet 
styrkelse af unges resilience. Partnerskabet tæller en mangfoldig gruppe af 
organisationer, som bidrager med hver deres ekspertise til den fælles indsats, 
herunder Undervisningsministeriet, Skolelederforeningen, Nationalt Center 
til forebyggelse af ekstremisme, Medierådet for Børn og Unge samt en række 
andre nationale ungeorganisationer med fokus på børn og unges vilkår. 

Et af de første resultater af det tværgående partnerskab er online magasinet 
”Nettets vildveje – om løgn, manipulation og propaganda online”. 
Magasinet retter sig især til skoler og lærere med en bred vifte af artikler og 
undervisningsspørgsmål til brug for lærere og elevers arbejde med sociale 
medier og deres rolle i radikaliseringsprocesser mv. 
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4. KRITISK TÆNKNING I SKOLENS 
LÆRINGSMILJØ – MELLEM FORNUFT OG 
FØLELSE

4.1 - INDLEDNING

”I børn og unges demokratiske udvikling er kritisk tænkning en vigtig 
byggesten, der ruster dem til at indgå i en demokratisk dialog og skærper deres 
evne til at forholde sig kritisk, analytisk og reflekterende til alle former for 
kommunikation…” 7

Kritisk tænkning har i de senere år vundet indpas som et nøgleord i den generelle 
debat om undervisning i demokrati og demokratiske læringsprocesser blandt 
elever. Kritisk tænkning bliver i stigende grad nævnt overalt i Europa som en slags 
mantra for evnen til at kunne forholde sig kritisk-analytisk og reflekterende over for 
holdningstilkendegivelser og meningsudvekslinger i både offentlige debatter, private 
sammenhænge og social medier. Det fælles klasserum udgør netop en sådan sfære 
for holdningsudveksling og holdningsbearbejdelse. Som nævnt i det ovenstående citat 
er det derfor et vigtigt læringsmål, at elever bliver trænet i at kunne argumentere for 
deres synspunkter som led i den demokratiske dialog.

På denne baggrund har kritisk tænkning som undervisningsdisciplin haft en 
central placering i PRACTICE projektet og Forebyggelsesprogrammet. Projektets 
grundlæggende tilgang er, at kritisk tænkning kan medvirke til at forebygge voldelig 
radikalisering ud fra den betragtning, at evnen til kritisk at analysere og validere 
politisk-ideologisk hvervepropaganda af voldelig ekstremistisk art vil styrke unges 
skepsis og direkte afstandtagen fra sådanne materialer.        

4.2 - HVAD ER KRITISK TÆNKNING?

Der findes i dag en omfattende litteratur, som fra forskellige vinkler definerer kritisk 
tænkning både i en pædagogisk-didaktisk og bredere samfundsmæssig kontekst. 
Kritisk tænkning er ikke en ny disciplin, men har i de senere år vundet fornyet terræn i 
den pædagogiske debat ud fra forskellige perspektiver:
 
DET SAMFUNDSSTRUKTURELLE PERSPEKTIV:

• Samfundets socioøkonomiske, sociogeografiske og sociokulturelle 

7 Citeret fra hjemmesiden ”Demokrati under Udvikling”, udgivet af det danske Børne- og 
Undervisningsministerium, 2020.
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forandringsprocesser
• Samfund og skole præget af stigende mangfoldighed og diversificering i 

sociokulturelle erfaringer, værdier, identifikationsmodeller og holdninger til 
både det accepterede og det kontroversielle

DET TEKNOLOGISKE PERSPEKTIV:

• Digital adgang til globale massemedier, informationsbombardementer og 
højhastigheds-kommunikation 

DET GLOBALE PERSPEKTIV:

• Den postfaktuelle tidsalder og konspirationsteoretiske bølger
• Voldelig radikalisering og ekstremisme som civilisatorisk trusselsbillede
• Skærpet fokus på begreberne om demokrati, medborgerskab samt afledte 

begreber som demokratisk dialog, kritisk tænkning mv i både samfund og 
skole

4.3 - KRITISK TÆNKNING SOM DANNELSESIDEAL

“Critical thinking is the ability to think clearly and rationally, understanding 
the logical connection be-tween ideas.  Critical thinking has been the subject 
of much debate and thought since the time of early Greek philosophers such 
as Plato and Socrates and has continued to be a subject of discussion into the 
modern age, for example the ability to recognize fake news…”8

Som pædagogisk-didaktisk disciplin har kritisk tænkning haft forskellige historiske 
tyngdepunkter. Citatet refererer til det klassiske udspring, hvorfra vi den dag i dag 
benytter den sokratisk-filosofiske argumentationsteori, som er nærmere gennemgået 
i PRACTICE Forebyggelsesprogrammet. Men traditionen for problemorienteret 
undervisning i den kritiske pædagogik, som mange lærere vil have stiftet bekendtskab 
med – er også en tradition for kritisk tænkning, der især lægger vægt på at forbinde 
tænkning direkte med handling og konkrete problemløsninger. I vore dage knyttes 
kritisk tænkning i mange europæiske lande først og fremmest til undervisning og 
elevernes kvalificering til demokratisk dialog og kritisk analyse.  

I de senere år er kritisk tænkning som pædagogisk-didaktisk disciplin i stigende grad 
blevet videreudviklet til at være et spørgsmål om normkritisk tænkning. Det ligger 
i selve begrebet, at normkritisk tænkning tager sigte på at kritisere de normer og 
strukturer i samfundet, som grundlæggende er udtryk for majoritetens holdninger og 

8 Citeret fra hjemmesiden: SkillsYouNeed.
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majoritetens ret til at definere det normale og det afvigende. I praksis drejer det sig 
netop ofte om kønsnormer, seksuelle normer og syn på etnisk-kulturelle mindretal, 
som i skolen og undervisningen kan virke undertrykkende og ekskluderende over for 
visse elever – og lærere for den sags skyld. Undersøgelser har blandt andet vist, at 
negative forforståelser om etniske minoritetsdrenge i skolen ikke sjældent medfører, 
at drengene dropper ud af undervisningen og opfører sig i overensstemmelse med de 
negative normer, de bliver mødt med: 

“At udtalelserne opleves som diskriminerende, synes begrundet af, at de 
omtaler den kategori eller det sted, børnene kommer fra, med generaliserende, 
underordnende og nedgørende karakteristika; som folk eller steder med dårlige 
karaktertræk. Eller de tolker børnenes adfærd i en given situation i forhold til en 
etnisk eller mere generel og racialiseret kategori, som der tages afstand fra på 
samme måde. Sådan oplever drengene ikke at blive set som individuelle børn, 
men som repræsentanter for en kategori af mennesker af mindre værdi…”9 

Sammenfattende har den nyere normkritiske tænkning været med til at sætte selve 
dannelsesbegrebet på dagsordenen og koble kritisk tænkning til det, vi tidligere har 
kaldt skolens etos, dvs. skolens grundlæggende værdier om ligeværdighed, tolerance, 
fællesskab og respekt for forskellighed. Set i dette perspektiv bliver kritisk tænkning 
en didaktisk metodik til at fremme skolens egentlige mål om at bibringe eleverne en 
demokratisk og etisk dannelse, der både styrker deres kritiske sans og deres evne til at 
udfylde et aktivt medborgerskab, som illustreret i figuren:  

ELEVERNES
NORMKRITISKE

DANNELSE
KRITISK TÆNKNING

SOM REDSKAB

Pædagogiske
dannelsesmål

Didaktiske mål
og metoder

Skolen  skal styrke elevernes:

Empowerment og integritet
Norm- og fællesskabsbevidsthed

Respekt for forskellighed 
Forståelse af ligeværdighed

Forståelse for og identifikation med et aktivt 
medborgerskab til fælles bedste mv. 

 

Samspil mellem forskellige tilgange og 
metoder til  kritisk tænkning ud fra 

dannelsesmålene:

Kritisk analyse
Problemorientering
Fællesskabstræning

Interkulturel forståelse mv
Samspil mellem struktur og norm mv.

FRA KRITISK TÆNKNING TIL NORMKRITIK I SKOLEN –
FORANDRINGSPERSPEKTIV I DEN PÆDGOGISKE PRAKSIS

9 Citeret fra Gilliam, Laura (2017): “Minoritetsdanske drenge I skolen. Modvilje og diskrimination”.
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4.4 - UNDERVISNING I KRYDSFELTET MELLEM SENSITIVE 
OG KONTROVERSIELLE EMNER

Flere studier har påpeget, at det kræver øvelse at ruste sig til at håndtere diskussioner 
om emner, som er sensitive og måske endda tabuiserede for nogle eller mange elever. 
Det gælder både for lærere og andre professionelle. Religiøse spørgsmål er ofte blevet 
fremhævet som et sensitivt anliggende i takt med, at skolerne præges af stigende 
etnisk-kulturel og religiøs mangfoldighed. I nogle tilfælde kan et sensitivt emne i 
undervisningen give anledning til kontroversielle synspunkter, der grænser til hadtale, 
for eksempel kontroversielle udsagn af diskriminatorisk eller endog racistisk karakter. 
Mange lærere har antageligt erfaret, at det kan være vanskeligt at styre diskussioner, 
der bevæger sig i krydsfeltet mellem sensitive emner og kontroversielle synspunkter . 
Det afspejler vigtigheden af, at skoler og lærere udveksler erfaringer om håndteringen 
af kontroversielle emner i klassen og hjælper hinanden med at udstikke retningslinier, 
som den enkelte lærer kan støtte sig til. 

4.5 - GOOD PRACTICE EKSEMPLER OG TIPS TIL KRITISK 
TÆNKNING I SKOLEN

HVOR FÅR JEG MINE NYHEDER FRA?

Formålet for denne øvelse er, at eleverne reflekterer kritisk over deres eget 
medieforbrug og styrker deres kritiske analyse ud fra nyheder fremstillet fra forskellige 
nyhedsvinkler. Fremgangsmåden er følgende:

1. Som optakt til øvelsen finder læreren et antal overskrifter fra aviser, medier 
og ugeblade, som umiddelbart er forskellige i deres tone. Vælg for eksempel 
10 forskellige overskrifter og kopier dem på en side til hver elev. 

2. Eleverne sætter sig sammen i mindre grupper på 3-4 personer.
3. Alle elever får udleveret det samme ark med eksempler på overskrifter fra 

presse og medier.
4. Elever sætter individuelt kryds ved de overskrifter, de først ville prioritere 

at læse ud fra følgende metode: den vigtigste overskrift får 5 point, den 
næstvigtigste får 4 point, den tredievigtigste får 3 point osv. Nogle overskrifter 
får således ingen point.

5. I grupperne fortæller eleverne hinanden om deres prioriteringer af 
overskrifter. Eleverne skal hver især begrunde deres prioriteringer og forklare 
de andre elever, hvad der ligger til grund for deres valg.
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6. Eleverne samles i plenum, og læreren beder grupperne om at fortælle, hvad 
der kendetegner de overskrifter, som har fået højeste prioritet: var det kritiske 
overskrifter? Var det sensationelle overskrifter? Var det mystiske overskrifter, 
som kaldte på mere læsning? Mv.

FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS AF UENIGHED10

Denne øvelse illustrerer, hvordan du som lærer kan styrke elevernes evne og selvtillid til 
at turde ytre uenighed og sige fra på holdninger, de ikke bryder sig om. Det gælder især 
over for intolerante eller direkte diskriminerende holdninger, som skolen ellers officielt 
tager afstand fra, for eksempel fordomsfulde holdninger over for homoseksualitet. 
Målet er, at eleverne gennem didaktisk træning i UENIGHEDSFÆLLESSKABER erfarer, at 
solide fællesskaber kan rumme uenighed om mange emner, hvis fællesskabet samtidig 
er i stand til at reflektere kritisk over og også afvise diskriminerende synspunkter, der 
bryder med fællesskabets demokratiske og ligeværdige ramme:

1. Læreren og eleverne i klassen opstiller i fællesskab en række begreber og 
emneord på tavlen. Det skal være emneord, som eventuelt kan give anledning 
til diskussion og uenighed.

2. Eleverne bliver opdelt i 2 grupper (eller flere grupper alt efter antal elever). 
3. Hver elevgruppe bliver instrueret i at have en bestemt holdning til det første 

begreb eller emneord, for eksempel LGBTQ personer. Gruppernes holdninger 
skal være modsatrettede.

4. Grupperne går hver til sit og arbejder med at finde viden og synspunkter 
fra medier, artikler mv om emneordet. Grupperne opbygger hver især 
argumenter for den holdning, de er sat til at forsvare og fremføre over for den 
anden gruppes argumenter.

5. Grupperne mødes til en ”teaterdyst”, hvor de skal forsøge at tilbagevise den 
anden gruppes holdninger og overtale hinanden. 

6. Efter en tid med ”teaterdyst” fortsætter eleverne med at drøfte og kritisk 
reflektere over de holdninger, de har haft i legen og deres egne refleksioner 
over emnet. 
 
 

7. 
8. 
9.  

 

10 Jf Børne- og Undervisningsministeriet (2020): “Demokratisk dannelse i grundskoler og fritidstilbud. 
Inspiration til det forebyggende arbejde”.



28



29

5. DIGITAL BEVIDSTHED I SKOLENS 
LÆRINGSMILJØ – MELLEM EN VIRTUEL OG EN 
FAKTISK VERDEN 

5.1 - INDLEDNING

”De unges online liv udvikler sig hele tiden. Nye tendenser kommer til og de sociale 
medier og platforme ændrer sig med en hastighed, der kan gøre det vanskeligt 
for forskningen at nå at forstå og beskrive fænomenerne og processerne, inden 
nye fænomener opstår. Unges online liv i dag er væsentligt anderledes end for 
blot 10-15 år siden. For det første er de mere ’på’ og en stor del af deres sociale 
liv foregår online med daglige rutiner, hvor de systematisk tjekker bestemte 
platforme. Kontakter og tætte venskaber opstår som en naturlig ting online, 
uden at de unge møder hinanden i det fysiske liv…”11.

Det er i dag en kendt sag, at internettet og de sociale medier i løbet af få år har bidraget 
til at skabe en ny form for virkelighed, en virtuel virkelighed. Det er for mange børn 
og unge en virkelighed, som i nogle tilfælde er tæt på at udkonkurrere den faktuelle 
virkelighed, som var der tale om parallelle universer. Den virtuelle verden giver de unge 
adgang til en social interaktion, som for nogle unge kan virke som et godt – og måske 
bedre – alternativ til den faktuelle verden. For nogle unge kan det ligefrem blive en 
konkurrence mellem anerkendende og bekræftende virtuelle fællesskaber på den ene 
side – og mangelfulde sociale kontakter, marginaliserede positioner og ensomhed på 
den anden side i den faktuelle dagligdag. Det er sådanne udviklingsprocesser, der kan 
føre sårbare unge i favnen på ekstremistiske grupper og enkeltpersoner, der opererer 
skjult på særlige dele af internettet eller arbejder mere åbent med lettilgængelige 
videoer med manipulerende og konspiratorisk indhold12.  

Nogle ekstremisme- og terrorforskere har gjort gældende, at internettet i stigende 
grad anvendes som et forum for ”indskoling til Jihad”13, hvor læringsmanualer og 
demonstrationsvideos deles via Internettet i et omfang og i et sprog (engelsk), der 
øger tilgængeligheden og mulighederne for at berøre en før-radikaliseret, modtagelig 
modtagerkreds blandt børn og unge. Nogle ekstremismeforskere peger således på, at 
den personlige og interaktive kontakt, som Internettet giver adgang til, kan være med 

11 Citeret fra Petersen, Kit Stender og Peters, Rikke Louise Alberg (2020): ”Kortlægning af viden om 
forebyggelse af ekstremisme online blandt børn og unge. Udført for det danske Nationalt Center for 
Forebyggelse af ekstremisme.
12 Jf Petersen og Peters, op.cit. 2020.
13 Jf Gemmerli, Tobias (2014): ”Online-radikalisering. En rundrejse i forskningslitteraturen”. DIIS, Dansk 
Institut for Internationale Studier.
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til at øge unges engagement og tilhørsfølelse i forhold til ekstremistiske synspunkter, 
som de præsenteres for i en social og fællesskabsfremmende form. Begrebet om 
networked radicalisation indikerer, at der er tale om en radikaliseringsproces i flere 
stadier, som bevæger sig fra en første opmærksomhed til en skærpet interesse, videre 
til accept og handling14. 

Det er sådanne digitale radikaliseringsprocesser, som PRACTICE 
Forebyggelsesprogrammet tager sigte på at modvirke gennem pædagogisk-didaktiske 
materialer til skoler og lærere. Forebyggelsesprogrammet forsyner således skoler og 
lærere med en grundig indføring i den digitale radikaliserings begreber og operative 
aktionsformer. Forebyggelsesprogrammet gør også rede for de digitale kompetencer, 
der kan hjælpe både lærere, elever og forældre til at forholde sig kritisk til den 
digitale strøm af informationer, som i nogle tilfælde fungerer som et radikaliserings- 
og rekrutteringsværktøj for ekstremistiske miljøer. Hertil kommer et udvalg af 
undervisningsaktiviteter til støtte for elevers kritiske analyse af digitale fænomener 
med et voldelig-ekstremistisk budskab og indhold. 

5.2 - RADIKALISERING ONLINE – HVAD ER DET, 
OG KAN SKOLERNE FOREBYGGE?

Børn og unge er i dag i risiko for at komme i kontakt med ekstremistiske ideologier og 
tilkendegivelser, når de spiller spil eller arbejder online med skoleopgaver mv. Elever 
kan uforvarende blive konfronteret med hadsk omtale af bestemte samfundsgrupper 
eller practical jokes med en ondskabsfuld pointe, når de er inde på en ellers uskyldig 
spilleplatform. Herudover vil nogle elever selv være opsøgende på de sociale medier 
og stifte bekendtskab med platforme som 4Chan, lukkede Discord-kanaler, hadgrupper 
på Facebook etc. Elever vil i en del tilfælde være bekendte med fænomener som 
ekkokamre, trolling, grooming, misinformation og fake news. Nogle elever vil 
måske have en løbende tilknytning til et ekkokammer, hvor de møder holdninger, 
som de kan identificere sig med, eksempelvis diskriminerende opfattelser om visse 
befolkningssegmenter mv15. 

Nyere forskning tyder på, at især børn og unge i udsatte positioner er i særlig risiko for 
at blive tiltrukket af online-baseret ekstremistisk materiale. Det er endda blevet nævnt, 
at børn og unge, som selv har været udsat for hadtale online, er tilbøjelige til at foretage 
tilsvarende overgreb over for andre online . Det har fået forskere til at foreslå, at skoler 
systematisk medvirker til at styrke elevernes mediekompetencer via offline undervisning 

14 Jf Helfstein, Scott (2012): “Edges of Radicalization: Individuals, Networks and Ideas in Violent Extremism”. 
Westpoint: Combating Terrorism Center.
15 Jf Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (2020): ”Nye fænomener inden for ekstremisme 
online” 



31

. Anbefalingen er, at eleverne introduceres mere grundigt til sociale mediers virkemåde, 
og at denne træning kombineres med selvtillidsøvelser samt undervisning i kritisk 
tænkning og demokratiske færdigheder og uenighedsfællesskaber mv, således som 
også omtalt oven for i gennemgangen af kritisk tænkning som forebyggelsesstrategi. 
Det er vigtigt, at skolen og lærere er meget bevidste om, at sociale medier i vore dage 
er et aktivt forum for børn og unges socialisations- og dannelsesprocesser. Jo mere 
skolen kan tage teten i elevernes dannelsesprocesser ud fra en stærk skole etos, desto 
stærkere kan skolen støtte elevernes kritiske sans og styrke deres resiliens.
 
Nogle eksperter har desuden erklæret, at Internettet og sociale medier sjældent er det 
eneste redskab, der bliver benyttet i radikaliseringsprocessen. Men der hersker ikke 
tvivl om, at Internettet spiller en vital rolle i rekrutteringen til ekstremistiske miljøer 
og tjener endvidere i stigende grad og med stadig større teknisk professionalisme 
til at udbrede ekstremistisk propaganda og ideologiske budskaber . Det har blandt 
andet vist sig i forbindelse med større terrorsager, hvor eksempelvis ”lonely wolfes” 
som den norske terrorist Breivik, inden deres angreb var aktive over flere år i online 
fora og systematisk anvendte Internettet til at udbrede ekstremistiske budskaber og 
manifester.  

5.3 - GOOD PRACTICE EKSEMPLER OG TIPS TIL DIGITAL 
BEVIDSTHED TIL SKOLEN

I en britisk undersøgelse af to hovedstrategier for beskyttelse af unges online-aktiviteter 
peger forfatteren dels på strategien for internetfiltrering og dels på strategien for 
digital læsefærdighed. Filtrering på Internettet ses som en klassisk metode til at 
forhindre online-radikalisering i og med, at unge afskæres fra aktiviteter på visse 
dele af sociale medier, chatfora og videosider osv. Forfatteren reflekterer derpå over 
den digitale læsefærdighedsstrategi og understreger, at unge kan beskyttes gennem 
en læringsproces, der styrker deres kompetencer til at imødegå online-baseret 
information og materiale ud fra en kritisk tilgang16.

Lærere kan drage fordel af denne tilgang ved at igangsætte dialoger i lighed med 
den ovennævnte britiske skoleforskning, hvor eleverne opfordres til at diskutere og 
reflektere over deres egen viden, brug og opfattelse af forskellige online medier og 
fora. Nøgleord for dialogen kan f.eks. være17:

• Hvad ved I om søgemaskiner og dataindsamlling på sociale medier? Hvordan 

16 Jf McNicol, Sarah (2016): ”Responding to Concerns about Online Radicalization in U.K. Schools through a 
Radicalization Critical Digital Literacy Approach”.
17 Jf Politiets Efterretningstjeneste, Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme samt Medierådet for 
Børn og Unge (2018): “Nettets Vildveje. Om løgn, manipulation og propaganda online”. 
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opnår I jeres viden?
• Hvilke sociale medier bruger I dagligt, og hvorfor har I netop valgt disse 

medier?
• Kender I til andre søgetjenester end google, for eksempel Qwant.com, findx.

com, duckduckgo.com, startpage.com? Prøv at søge på bestemter emner 
i disse forskellige søgemaskiner – kan I se forskelle i de informationer, I 
modtager?

• Hvad kender I til fænomener som ekkokamre, krypterede tjenester, det mørke 
net, fake news, internettrolde? Hvordan opfatter I sådanne fænomener, 
og hvordan kan I anlægge en kritisk tilgang til dem? Hvad betyder det for 
demokratiet, at vi ikke altid kan stole på de informationer, vi får online?  

I PRACTICE FOREBYGGELSESPROGRAMMET 
KAN I FINDE MERE INFORMATION OG IDÉER TIL 

UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSAKTIVITETER I KLASSERUMMET 
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6. INTERKULTUREL BEVIDSTHED I 
SKOLENS LÆRINGSMILJØ – AT FREMME 
MEDBORGERSKABETS IDENTITET

6.1 - INDLEDNING 

“En grundlæggende antagelse i interkulturel pædagogik er, at al pædagogisk 
virksomhed bør bygge på en forventning om, at alle børn kommer med vigtige 
ressourcer, kundskaber og en evne til at lære, som det er uddannelsessystemets 
opgave at bygge videre på og kvalificere. I dette grundlag ligger der et opgør 
med opfattelsen af visse børn som særligt mangelfulde eller problematiske…”18.

Med citatet gør forfatteren sig til talsperson for det synspunkt, at i skolens kontekst 
handler interkulturel pædagogik grundlæggende om at møde den enkelte elev uden 
negative forforståelser eller forventninger til elevens ressourcer og læringspotentialer 
– uanset elevens socioøkonomiske og sociokulturelle baggrund. Dermed er forfatteren 
i tråd med den generelle tilgang i PRACTICE projektet og Forebyggelsesprogrammet, 
hvor fænomener som kritisk tænkning, interkulturel kompetence og evne til 
konflikthåndtering er grundpillerne i en forebyggende skolepædagogik, der tager 
sigte på at styrke elevernes resiliens og evne til at forstå sig selv som en ligeværdige 
medborgere.    

I lighed med Forebyggelsesprojektet lægger forfatteren derved også vægt på, at skolen 
og lærere skal være i stand til at se med kritiske øjne på egne forforståelser, således som 
det blev beskrevet i det tidligere afsnit om den normkritiske tilgang. Men herudover 
indebærer en interkulturel pædagogik, at lærere har en begrebslig forståelse for det 
kulturbegreb, som en interkulturel pædagogik spejler sig i. Uden en kritisk forståelse af 
selve kulturbegrebet og de normative forestillinger, der knytter sig hertil, kan det være 
vanskeligt at praktisere en pædagogik, som reelt stiller alle elever lige i undervisningen 
uanset deres socioøkonomiske, sociokulturelle og etnisk-kulturelle baggrund. 

Interkulturel bevidsthed – og interkulturel bevidstgørelse af eleverne i undervisningen 
– kan herved ses som en slags paraplybegreb for en række andre fænomener, der 
spiller en vigtig rolle i både den generelle og specifikke forebyggelsesindsats. Det 
gælder begreber og fænomener som diskrimination og menneskerettigheder såvel 
som mangfoldighed, medborgerskab og global forståelse, som indgår i PRACTICE 
Forebyggelsesprogrammet. 
De kommende afsnit giver for det første en kort indføring i kulturbegrebet og 
18 Citeret fra Gitz-Johansen, Thomas (2006): ”Kompensatorisk eller interkulturel pædagogik - skal vi 
reparere børnenes ”fejl” eller kvalificere deres forskelle?”. I antologien: Interkulturel pædagogik, red. Horst, 
Christian.
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betydningen af interkulturel kompetence. Dernæst følger en kort redegørelse for, 
hvordan interkulturel og normkritisk bevidstgørelse af eleverne i læringsmiljøet kan 
bidrage til at styrke elevernes forståelse for, hvordan kulturel identitet er et dynamisk 
og omskifteligt begreb, og hvordan respekten for mangfoldighed og forskellighed er 
en grundlæggende forudsætning for ligeværdige relationer i klassen såvel som i det 
omgivende samfund.   

6.2 - KULTURELLE IDENTITETER

“Nogle gange skulle man tro, at det udelukkende er kvinder, der har et køn, ældre, 
der har en alder, og sorthårede, der har en etnisk baggrund. Vi har alle både et 
køn, en alder, en social baggrund, en etnisk baggrund osv., og ingen ønsker at 
blive reduceret til blot at være repræsentant for en gruppe, for så forsvinder 
de individuelle forskelle, og man sættes i bås ud fra en enkelt dimension af sin 
identitet…”19 

I citatet beskriver forfatteren, hvordan vi som både børn, unge og voksne – som elever 
og lærere – jonglerer med mange forskellige kulturelle identiteter, alt efter hvilken 
kontekst vi befinder os i. Det betyder i praksis, at interkulturel kompetence – i lighed 
med kultur – er et bredt begreb, som langt fra kan begrænses til at være et spørgsmål om 
etnicitet eller national oprindelse. Kulturbegrebet dækker et langt bredere spektrum 
af forskelligheder såsom forskelle i levevilkår, behov og tilhørsforhold set i relation til 
variabler som alder, køn, socioøkonomisk klasse, sociokulturelle livsformer og etnicitet, 
uddannelse, erhverv og arbejdstilknytning, seksuel orientering, helbredstilstand, 
fysiske og psykiske ressourcer, religion, tro og religiøsitet, politiske overbevisninger mv. 
Der er, kort sagt, kulturelle forskelle og ligheder imellem os på næsten alle livsområder. 

Det betyder også, at begreberne om interkulturalitet, interkulturel kompetence og 
interkulturel kommunikation har en større rækkevidde end den, der alene knytter 
begreberne til den etnisk-kulturelle dimension . Det indebærer desuden, at fordomme 
og diskriminerende adfærd kan rette sig mod andre forskelligheder end etnisk-kulturelle 
forskelle. Set i dette lys har skolen og lærerne en interkulturel forpligtelse at være 
bevidste om egne normative forforståelser og adfærd over for forskellige elevtyper, 
som også tidligere nævnt i afsnit om skolens etos og den normkritiske tilgang. Lærerne 
skal samtidig gennem undervisningen træne eleverne i en interkulturel forståelse og 
kommunikation, der tager afstand fra ekskluderende og diskriminerende holdninger 
og adfærdsmønstre over for elever, der tilhører en minoritet i sammenligning med 
majoriteten af elever i skolen og klassen: 

19 Citeret fra Plum, Elisabeth (2004): ”Mangfoldighedsledelse – dynamikken mellem ligestilling og 
ressourcer”. I Antologien Med kurs mod mangfoldighed?, red. Thomsen, Margit Helle.
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EKSEMPEL

“Vold i skoler og andre uddannelsessammenhænge omgivelser er et 
verdensomspændende problem. Elever, der opfattes som afvigende i 
forhold til  fremherskende seksuelle og kønsmæssige normer, herunder  
lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle eller transpersoner (LGBT), er mere 
sårbare. Vold baseret på seksuel orientering og kønsidentitet /udtryk - 
også kaldet homofobisk og transfobisk vold - er en form for skolerelateret 
kønsbaseret vold. Den indebærer fysisk, seksuel og psykologisk vold 
og mobning, og som andre former for skolevold kan den forekomme i 
klasser, på legepladser, toiletter og omklædningsrum på vej til og fra 
skole og online…”20

Med rapporten ”Out in the Open” har Unesco synliggjort, hvordan mange 
børn og unge er udsat for voldelige overgreb og mobning i skolen og i fritiden 
som følge af deres seksuelle orientering. Den seksualitets- og kønsrettede 
vold i skolen er et alvorligt og i mange tilfælde usynligt udtryk for, hvordan 
diskrimination og eksklusion finder sted på flere fronter. Det er en vold, som 
samtidig afspejler behovet for, at skoler og lærere skærper opmærksomheden 
om forskellige diskriminationsformer og giver høj prioritet til undervisning i 
begrebet om og accepten af mangfoldige kulturelle identiteter.

I en tilsvarende dansk undersøgelse blandt LGBTQ+ elever blev eleverne 
spurgt om, hvordan de kunne blive mere trygge i skolen. Næsten 80 pct af 
eleverne svarede, at oplæg fra unge om forskellige seksuelle orienteringer og 
kønsidentiteter vil gøre deres skole mere åben og tryg, mens 72 % svarede, at 
hvis man talte mere åbent om forskellige kønsidentiteter/seksuelle orienteringer 
på skolen, vil den blive mere åben og tryg21.

Sammenfattende vedrører interkulturel forståelse og kommunikativ kompetence 
vores evne til at bevæge os på tværs af forskellige miljøer, der kan være kendetegnet 
af forskelle i værdier, normer og praksisser i forhold til køn, etnicitet, seksualitet, 
handicap, alder, sygdom mv. Begrebet om kulturelle identiteter bygger således også 
på et interkulturelt ressourceperspektiv, der ansporer både lærere og elever til at 
være opmærksomme på elevers individuelle ressourcer – og på forhånd undgå enhver 
generalisering, kulturalisering og negativ forforståelse.

20 Citeret fra Unesco (2016): ”Out in the Open. Education Sector Responses to Violence based on Sexual 
Orientation and Gender Identity/Expression”.
21 Jf LGBT Danmark (2021): ”Stop diskrimination i skolen. LGBTQ+ elevers trivsel og vilkår i grundskolen”. 
Title in English: ”Stop discrimination in school. GBTQ+ students wellbeing and conditions in school”.
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6.3 - KULTUR ER ET DYNAMISK BEGREB – 
INTERKULTUREL BEVIDSTHED I SKOLEN HANDLER OM 
AT FORSTÅ DYNAMIKKEN 

Nogle lærere vil måske tænke, at det er uoverskueligt at have indsigt i så mange forskellige 
kulturer med henblik på at sætte sig ind i elevernes individuelle baggrunde – især 
elever fra andre lande. Traditionelt har interkulturel kompetence og kommunikation da 
også været forbundet med såkaldte “kulturelle checklister” ud fra den begrundelse, at 
både lærere og andre professionelle via nationalitetsbaserede checklister kunne få et 
indtryk af traditioner, værdier, adfærdskoder (codes of conduct) blandt elever og andre 
målgrupper med en bestemt etnisk-national baggrund. Kritikken af denne tilgang er 
i vore dage, at den bygger på en statisk kulturopfattelse og en kulturalisering, som 
ikke tager hensyn til den gensidige tilpasningsproces, som over tid finder sted i alle 
multikulturelle samfund. 

Både i skolen og i andre samfundsinstitutioner kan kulturalisering manifestere sig 
i, at både elever og lærere har en stereotyp og generaliserende opfattelse af visse 
grupper af minoritetselever til trods for, at elever med eksempelvis samme fysiske 
funktionsnedsættelse, samme etniske herkomst eller samme seksuelle orientering 
herudover ikke behøver at have andet til fælles og er ligeså forskellige individer som 
alle andre elever. Den statiske – såkaldte funktionalistiske – kulturopfattelse bygger 
således på en forestilling om, at kultur er en kollektiv, uforanderlig, irreversibel og 
nedarvet ”kodning”, som ikke påvirkes eller ændrer sig, når folk bosætter sig andre 
steder og ændrer deres livsrammer og kontekst22.

Mange kulturforskere har for længst lagt afstand til den statiske kulturforståelse 
og analyserer i stedet kultur som et mere komplekst og dynamisk fænomen. I den 
dynamiske kulturforståelse er kultur først og fremmest et udtryk for relationer og 
interaktioner, som til stadighed opstår og bearbejdes i et dynamisk samspil mellem 
mennesker i forskellige kontekster og værdifællesskaber. Det gælder også i skolens 
univers, hvor både elever og lærere kan møde hinanden med forskellige traditioner, 
erfaringer og værdier, som på den ene side skal anerkendes og respekteres – men på 
den anden side også skal tilpasses skolens værdigrundlag og etos, så den interkulturelle 
mangfoldighed i skolen forener elever og lærere ud fra en fælles værdi om ligeværdighed 
samt udveksling af erfaringer og overbevisninger i en demokratisk, ikke-voldelig dialog. 

22  Jf Thomsen, Margit Helle (2013): “The influence of cultural perceptions of the body in intercultural 
communication”. In the antology: Body in Culture – Culture in Body. About the interface between culture, 
body and communication.
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6.4 - DET INTERKULTURELLE PERSPEKTIV PÅ 
MANGFOLDIGHED OG MEDBORGERSKAB I SKOLEN

Interkulturalitet går således tæt hånd i hånd med skolens mangfoldighed og endvidere 
med begrebet om det ligeværdige medborgerskab. Uden oplevelsen af at være 
ligeværdige og anerkendte som individer i skolens læringsmiljø vil mange elever 
givetvis have svært ved at identificere sig med de erklærede værdier om fællesskab, 
antidiskrimination og respekt for mangfoldighed, som mange skoler i Europa deler. 
Ligeværdigt medborgerskab kan især for nogle elever med etnisk minoritetsbaggrund 
virke som en ydre og ”påklistret” værdi al den stund, at en del af dem sandsynligvis ikke 
har opnået formelt statsborgerskab, selv om de måske er født og opvokset i landet.  
Grundlæggende handler statsborgerskab om at kende sine rettigheder og pligter - 
og at bruge sine rettigheder i et samfund, hvor man føler sig anerkendt såvel som 
engageret og forpligtet til at bidrage til det fælles gode. Historien har dog vist os, at 
idealerne om rettigheder og pligter indimellem skal understreges og fremhæves, 
selv i moderne demokratier. I dag er spørgsmålet om demokratisk uddannelse, aktivt 
medborgerskab, deltagelse, tilhørsforhold og gensidigt ansvar genstand for stærke og 
lidenskabelige debatter overalt i Europa – og ikke mindst skærpet i kølvandet af de 
senere års flygtningesituation og flygtningepolitik . 

Skolen spiller en helt central rolle i socialisationen af eleverne til et aktivt og dedikeret 
medborgerskab i både ungdomslivet og voksenlivet. Et af brændpunkterne i en 
forebyggende og demokratibevarende undervisning kan være spørgsmålet om forskelle 
og ligheder i statsborgerskab og medborgerskab blandt eleverne. Det er en vigtig 
afklaring, som kan have afgørende indflydelse på elevers selvopfattelse og oplevelse 
af at have ligeværdig status i skolen og i samfundet – eller omvendt, deres oplevelse af 
udenforskab og manglende tilhørsforhold. Som lærer kan du hjælpe alle elever i denne 
afklarings- og læringsproces ved at gøre medborgerskabet til undervisningstema, 
eksempelvis ud fra undervisningsaktiviteter som dem, der er beskrevet under de 
følgende good practice eksempler. I PRACTICE Forebyggelsesprogrammet finder du 
vejledninger til en række lignende aktiviteter.
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6.5 - GOOD PRACTICE EKSEMPLER OG TIPS 
TIL INTERKULTUREL BEVIDSTGØRELSE OG 
MEDBORGERSKAB I SKOLEN

AT AFKLARE MEDBORGERSKAB I KLASSEN

ET GOOD PRACTICE EKSEMPEL

Læreren præsenterer forskellige aspekter af medborgerskabet og gør rede 
for de formelle distinktioner. Læreren beskriver, hvordan det uformelle, 
men aktive medborgerskab ere n vigtig forudsætning for at opretholde 
sammenhængskraften, den gensidige ansvarsfølelse og ansvarlighed i 
samfundet – på trods af forskelle i det formelle statsborgerskab. 

Eleverne reflekterer herefter i grupper over definitionerne og den betydning, de 
har for deres egen hverdag, deres selvopfattelse og oplevelse af tilhørsforhold. 
Eleverne udarbejder plancher over deres konklusioner og resultater til fælles 
drøftelse i klassen: 

DET FORMELLE STATSBORGERSKAB refererer til et juridisk forhold og 
knytter sig til den formelle nationalitet og en juridisk status med forskellige 
samfundsmæssige og politiske rettigheder og pligter i forhold til staten og 
samfundet. Derved indebærer det formelle statsborgerskab – eller indfødsretten 
- en status, som man enten opnår ved fødslen eller gennem en senere tildeling 
ved lov. 

DET CIVILE MEDBORGERSKAB refererer til et identitetsmæssigt forhold 
og knytter sig til det holdningsmæssige, adfærdsmæssige og relationelle 
beredskab, der bygger på oplevelsen af sammenhængskraft og samhørighed, 
solidaritet med andre mennesker i lokalsamfund og politiske sammenhænge 
mv. Derved indebærer det civile og uformelle medborgerskab et værdi- og 
holdningsgrundlag og en status, der udtrykkes gennem praksis. 

EU BORGERSKABET refererer til en formel juridisk rettighed, der er tæt 
forbundet med det formelle nationale statsborgerskab. EU borgerskabet blev 
indført med Maastricht Traktaten i  1993 og proklamerer, at enhver borger 
med formelt statsborgerskab i et EU medlemsland har et EU borgerskab som 
supplement til det nationale statsborgerskab. EU borgerskabet indebærer 
en vifte af rettigheder såsom retten til at bosætte sig og arbejde I alle EU 
medlemslande. 
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DET CIVILE OG AKTIVE MEDBORGERSKAB KRÆVER EMPOWERMENT

ET GOOD PRACTICE EKSEMPEL

I forlængelse af diskussionen af aspekterne ved stats- og medborgerskabet 
kan eleverne arbejde videre med en didaktisk øvelse, hvor de ud fra den 
nedenstående figur analyserer de forudsætninger, der skal være til stede for 
at føle og handle ud fra idéen om det civile og aktive medborgerskab. Figuren 
antyder nogle forudsætninger, og eleverne opfordres til at tilføje flere krav og 
betingelser23:

AT UNDERVISE I MEDBORGERSKAB OG EMPOWERMENT
– HVAD ER VIGTIGST FOR ET AKTIVT MEDBORGERSKAB…

Oplevelse af  

LIGEVÆRDIGHED

Selv-inklusion via

EMPOWERMENT

Anerkendelse

Selvværdsfølelse

Viden

Fællesskaber

Idéer og visioner

Udholdenhed

Rettigheder og 
pligter

Deltagelse og 
medansvar

Identitet og 
tilhørsfølelse

Respekt for 
demokratiske 

spilleregler

KULTURELLE  IDENTITETER

Begrebet om multiple kulturelle identiteter kan være et godt udgangspunkt for at lade 
eleverne reflektere over de sammenhænge, der i dagligdagen har størst betydning for 
dem. Eleverne kan både arbejde individuelt og i grupper med dette spørgsmål og få 
til opgave at uddybe de erfaringer og følelser af identitet og identifikation, der ligger 
til grund for deres prioriteringer. Ud over det nedenstående good practice eksempel 
indeholder PRACTICE Forebyggelsesprogrammet mange undervisningsaktiviteter, 
som sætter fokus på behovet for interkulturel forståelse og kommunikation inden for 
temaer som køn, migration og diskrimination mv.

     
23 Fra mhtconsult (2017): “Community Counteracting Radicalisation. The CoCoRa Prevention Strategy 
Handbook Collection” 
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ET EKSEMPEL PÅ GOOD PRACTICE

En gruppe unge med muslimsk baggrund blev i et undervisningsforløb bedt 
om at udpege de domænerv, hvor de hver især hentede deres vigtigste 
identitetsfølelse og tilhørsforhold. Læreren havde på forhånd en forventning 
om, at flere af de unge ville rette pilen mod religiøse fællesskaber. Men i praksis 
gik de unges valg i andre retninger, hvor især familien og uddannelse havde 
en central placering. Øvelsen hjalp de unge til at analysere, hvor de havde de 
stærkeste relationelle bånd og følte det stærkeste tilhørsforhold24.

HVAD ER
VIGTIGST?

SKOLE UDDANNELSE

CYBER-SPACE

PEER
FÆLLESSKABER 

UDEN FOR
SKOLEN

SOCIALE
AKTIVITETER

I BOLIGMILJØET

ØKONOMI

FRITIDSJOB
KULTURELLE OG
KUNSTNERISKE

AKTIVITETER

RELIGIØSE OG
POLITISKE

FÆLLESSKABER

SPORT OG
FRIVILLIGE

FORENINGER

FRITID,
HOBBYER

OG KLUBBER

VENNER OG
KÆRESTER

FAMILIE OG
SLÆGTNINGE

INTERNET

AT UDFORSKE MULTIPLE IDENTITETER, LIVSFORLØB OG LIVSARENAER

24 Mhtconsult, op.cit. 2017.
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7. GLOBAL KONFLIKTHÅNDTERING - 
NÅR VERDEN KASTER SKYGGER IND I 
LÆRINGSMILJØET 

7.1 - INDLEDNING 

”Undervisning giver os en indgående forståelse af, at vi er forbundet som borgere 
i det globale samfund, og at vores udfordringer er indbyrdes forbundne…”25 

I citatet knytter den tidligere FN Generalsekretær Ban Ki-moon en tæt forbindelseslinie 
mellem forståelsen for et globalt medborgerskab og undervisning. Dermed har han 
placeret en grundlæggende rolle i skolen og blandt lærere på alle klassetrin, når det 
gælder socialisationen af børn og unge til et globalt udsyn og oplevelse af forbundethed 
med den globale sammenhæng. Begrebet om det globale medborgerskab skal netop 
understrege, at vores status og funktion som medborgere rækker ud over det lokale 
og nationale niveau. Globalt medborgerskab skal udtrykke, at vi både som voksne, 
børn og unge har et medansvar for at bidrage til det globale fællesskab, eksempelvis i 
relation til miljø og klima. 

Derfor er det vigtigt, at både lærere og elever har forståelse for, at det globale perspektiv 
og konflikter i andre dele af verden kan få indflydelse på det nære miljø i klasserummet. 
Det sker, selv om vi slet ikke oplever at være involveret i konflikter og krigszoner fjernt 
fra vores daglige verden. I skolens generelle forebyggelsesarbejde betyder det, at 
lærere skal være rustede til at give rum for og styre situationer i klassen, hvor elever 
tager parti mod hinanden i forbindelse med konflikter i andre dele af verden. 

På denne baggrund indgår det internationale perspektiv som et tema i PRACTICE 
Forebyggelsesprogrammet i og med, at globale konflikter har dannet grundlag for en 
massiv rekruttering af unge til krigszoner uden for Europa – og i og med at rigtig mange 
børn og unge i Europa har familiemæssig, relationel og også værdimæssig tiknytning til 
befolkninger i konfliktramte områder rundt i verden.

25 FN Generalsekretær Ban Ki-moon, citeret fra UNESCO 2015): ”Undervisning i globalt 
medborgerskab. Temaer og læringsmål”.
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7.2 - GLOBALE KONFLIKTER I SKOLEN – HVORFOR?

Som nævnt i det foregående, kan kontroversielle emner beskrives som anliggender, 
der vækker stærke følelser og spændinger i skolens klasserum såvel som i andre 
uddannelsesmæssige og samfundsmæssige sammenhænge. Nogle emner er qua 
deres særlige baggrund og omstændigheder næsten på forhånd defineret som 
kontroversielle: 

EKSEMPEL 1)

De langvarige, komplicerede og uløste konflikter og krige i Mellemøsten er et 
nærliggende eksempel. I den enkelte klasse kan der således være elever, som er 
fulde af bekymring og angst for nære familiemedlemmer i mellemøstlige krigszoner – 
samtidig med at majoriteten af klassens elever uden personlige bånd til konflikterne 
kan have stærke og kategoriske for-imod holdninger til konfliktparterne, eksempelvis 
Israel versus Palæstina.       

I andre tilfælde kan der opstå helt uventede og uforudsigelige diskussioner og 
spændinger blandt eleverne:

EKSEMPEL 2)

I en klasse, der har internationale konventioner og EU´s ligebehandlingsdirektiver 
på dagsordenen, opstår der pludselig højlydt kritik og protester fra en lille gruppe 
elever. Kritikken retter sig især mod FN´s Flygtningekonvention, som gruppen af elever 
kritiserer for at være forældet og for at påtvinge landene en urimelig byrde i lyset af 
de mange flygtningestrømme. Gruppen gør sig til talspersoner for at trække sig ud 
af konventionen og peger ligeledes på de snærende bånd, som nogle af de øvrige 
konventioner og EU-direktiver pålægger det nationale niveau. Snart udspiller der sig 
en heftig og næsten hadsk diskussion blandt eleverne. Læreren står uforberedt og 
overrasket tilbage, fordi denne voldsomme følelsesmæssige konflikt blandt eleverne 
var fuldstændig uventet.    

Begge eksempler illustrerer, hvordan læreren skal være i stand til at håndtere sensitive 
temaer og konfliktmaterialer i selve situationen. I det første eksempel er det vigtigt, at 
læreren på forhånd har øje for, hvordan nogle elever kan være familiært og personligt 
påvirket af mellemøstkonflikten, også selv om eleverne ikke selv er født og opvokset 
i konfliktområdet. I det andet eksempel skal læreren snarrådigt bringe struktur på 
elevernes diskussion og for eksempel få eleverne til at etablere et liste over kritiske 
argumenter for-imod konventionerne mv.  
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Sammenfattende skal læreren være i stand til at optræde som den neutrale mediator 
og facilitator, der lader eleverne i god ro og orden komme til orde med deres holdninger 
og argumenter. I denne rolle skal læreren sætte rammerne og fælles regler for, hvordan 
eleverne forholder sig respektfuldt til hinanden på trods af uenigheder. Læreren skal 
samtidig være meget bevidst om ikke at udtrykke sine egne holdninger og følelser, 
uanset om nogle elever udtrykker kontroversielle og provokerende synspunkter. Denne 
mediator- og facilitatorrolle er ikke nem. Men den er ikke desto mindre nødvendig, 
fordi den også er en vej til at styre eleverne i retning af større kritisk sans såvel som 
accept af, at man må være forberedt på at møde synspunkter, der grundlæggende er i 
modstrid med ens egne holdninger – uden at det må føre til indbyrdes trusler, endsige 
voldelige konfrontationer i klassen.

Det er vigtigt at huske, at det´, der forekommer at være kontroversielt, varierer i tid 
og rum – og fra samfund til samfund. Næsten alle samfundsmæssige og etiske emner 
kan med kort varsel gå fra at være næsten upåagtede til at blive et brændpunkt i den 
globale debat, for eksempel klima og ressourcer, kønsroller, religiøse symboler mv. 
Det er også værd at bemærke, at regeringer og politikere i en del tilfælde indtager en 
officiel position over for globale konflikter ved at stille sig tydeligt på den ene side i 
en krigssituation. Traditionelt har den officielle positionering haft stor indflydelse på 
den generelle opinion og sympatitilkendegivelser i samfundet. Det kan også påvirke 
skolernes generelle positionering i globale konflikter, og det kan igen resultere i, at 
nogle elever føler sig ekskluderede og bekræftet i et udenforskab, som de allerede har 
oplevet i hverdagen. Strømmen af unge Syrienskrigere fra Europa – hvoraf en del stadig 
var skoleelever – kan ses som et eksempel på, at oplevelsen af at være marginaliseret 
både i skolen og samfundet kan føre unge i armene på dogmatiske ungemiljøer af både 
islamistisk og højreekstremistisk observans – og i værste fald videre til terroristiske 
bevægelser .   

Igen er vi tilbage ved skolens forebyggende rolle, hvor skolen grundlæggende har til 
opgave at lære eleverne at forholde sig til lokalt, nationalt og globalt til kontroverser, 
konflikter og pluralistiske positioner som led i elevernes kvalificering til demokratiske 
medborgere.

7.3 - UNDERVISNING I DET GLOBALE PERSPEKTIV – 
HVORDAN?

Sammenfattende bør lærere ikke vige tilbage fra at inddrage kontroversielle 
og modstridende emner i undervisningen. Lærere har netop et stort – og også 
udfordrende - ansvar for den pædagogisk-didaktiske tilrettelæggelse af emner, som 
kan være sensitive og kontroversielle for et mindretal eller flertal i klassen. De følgende  
opmærksomhedspunkter kan være nyttige, når lærere i praksis skal sikre, at potentielt 
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sensitive eller kontroversielle emner ikke bliver fremstillet ensidigt, negativt tonede 
eller som fjendebilleder: 

• Når du som lærer introducerer internationale konfliktpunkter - for eksempel 
i Mellemøsten – så vær både i din planlægning og gennemførelse af 
undervisningen opmærksom på, at nogle elever i klassen kan være opvokset 
med familiære traumer og en personlig tilknytning, som giver dem en anden 
opfattelse af årsagerne til konflikterne og aggressionerne end den officielle 
og gængse i samfundet. Sørg for, at eleverne reelt er trygge ved at fremsætte 
synspunkter, som måske kan anstøde majoriteten. Stil åbent og nysgerrigt 
spørgsmål til, om der kan være andre forklaringer og erfaringer end den 
almindelige opinion og konsensus i samfundet. 

• Gør det fra starten klart over for eleverne, at hvad der er kontroversielt og 
følsomt for én elev ikke nødvendigvis er kontroversielt og følsomt for et flertal 
af eleverne. Brug kontroversielle emner til at træne eleverne i den forståelse, 
at det kontroversielle og sensitive ikke er almen gyldigt, men derimod 
relateret til menneskers biografiske historie, personlige oplevelser og følelser 
samt – ikke mindst – deres positiion i klassen og i samfundet som enten et 
flertal eller et mindretal, hvad angår socioøkonomisk tilhørsforhold, etnicitet, 
religiøs orientering, køn og seksualitet samt andre komplekse aspekter.

• Vær meget bevidst om dine egen position, dine reaktioner, dit kropssprog 
mv. Det er vigtigt, at du ikke på nogen måde udstråler en distance eller 
direkte afstandtagen fra bestemte synspunkter I elevernes debat inden for 
kontroversielle emner. Du skal fastholde din rolle som mediator og facilitator 
af elevernes diskussion.

• Vær samtidig bevidst om dine egne normer, overbevisninger og værdier, 
hvordan de er opstået, og hvilken indflydelse de eventuelt har haft på din 
undervisning. Husk det normkritiske perspektiv, der er omtalt ovenfor. 

• Overvej, hvordan du eventuelt kan eksperimentere med forskellige 
undervisningsroller alt efter elevernes sammensætning i den konkrete klasse. 
Ud over den neutrale mediator- og faciitatorrolle kan du afprøve rollen som 
”djævelens advokat” i elevernes diskussioner eller måske endda mere direkte 
udtalelser om dit eget ståsted. Få inspiration i materialet: Europarådet 
(2015):  http://www.worldwiseschools.ie/wp-content/uploads/2018/02/
Teaching-Controversial-Issues-Professional-Development-Pack-for-Teachers-C 
Council- of-Europe.pdf. Her kan du også finde ideer til, hvordan du sammen 
med eleverne fastsætter grundregler for diskussioner samt metoder til 
decentrering, hvor man drøfter kontroversielle emner på en distanceret måde 
mv – som også nærmere beskrevet i PRACTICE Forebyggelsesprogrammet.  
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7.4 - GOOD PRACTICE EKSEMPLER OG TIPS TIL SKOLENS 
UNDERVISNING I GLOBALE FORHOLD OG GLOBALT 
MEDBORGERSKAB 

”UNDERVISNING I GLOBALT MEDBORGERSKAB”

ET EKSEMPEL TIL INSPIRATION

Unesco har i en publikation om undervisning i globalt medborgerskab 
fremhævet tre læringsdimensioner til at beskrive elevers læringsbehov i et 
globalt medborgerskab26:

DEN KOGNITIVE DIMENSION Viden og evne til bedre at forstå verden 
og dens kompleksitet

DEN SOCIO-EMOTIONELLE 
DIMENSION

Værdier, holdninger og psykosociale 
kompetencer til at leve sammen med 
andre i respekt og fred

DEN ADFÆRDSMÆSSIGE 
DIMENSION

Adfærd i relation til at kunne performe 
i praksis, skabe resultater og udvise 
engagement 

Inden for disse tre læringsdimensioner har Unesco udviklet et samlet 
undervisningssystem med undervisningstemaer, læringsmål, læringsudbytte og 
undervisningsmaterialer tilpasset aldersgrupperne:

• Pre/lower primary = 5-9 årige
• Upper primary = 9-12 årige
• Lower secondary = 12-15 årige
• Upper secondary = 15-18 årige

Med udgangspunkt i aldersgrupperne sigter undervisningssystemet på at bibringe 
børn og unge følgende kompetencer inden for de tre læringsdimensioner:

26 Jf Unesco (2015): “Global citizenship education. Topics and learning objectives”.
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DEN KOGNITIVE DIMENSION • Viden og forståelse for lokale, 
nationale og globale emner samt 
sammenhængen og den gensidige 
afhængighed mellem forskellige land 
og befolkninger. 

• Færdigheder og kompetencer til kritisk 
tænkning og analyse.

DEN SOCIO-EMOTIONELLE 
DIMENSION

• Tilhørsfølelse over for en fælles 
menneskehed samt fælles værdier 
og ansvarsfølelse baseret på 
grundlæggende menneskelige 
rettigheder.  

• Holdninger baseret på empati, 
solidaritet og respekt for forskellighed 
og mangfoldighed. 

DEN ADFÆRDSMÆSSIGE 
DIMENSION

• Evne til at handle effektivt og 
ansvarligt på både det lokale, 
nationale og globale plan til fremme 
af en mere fredelig og bæredygtig 
verden.

• Motivation og villighed til at forestage 
de nødvendige handlinger.

”GLOBALE MEDBORGERE I EN GLOBAL VERDEN” 27

ET EKSEMPEL TIL INSPIRATION

Under den overordnede titel ”GLOBALE MEDBORGERE I EN GLOBAL VERDEN” 
har UNESCO i Danmark i samarbejde med et stort skolenetværk udgivet 
et omfattende undervisningsmateriale, der er opdelt i forhold til elever på 
mange klassetrin fra indskoling til mellemtrin, udskoling og gymnasium. Målet 
er at styrke elevernes forståelse for, hvordan de ikke alene tilhører lokale 
fællesskaber, men også er medborgere med et ansvar for andre medborgere 
på det globale plan. Det hedder i materialet, at uddannelse for globalt 
medborgerskab skal være transformativ. Det indebærer, at eleverne tilegner sig 
viden, færdigheder, værdier og holdninger, der gør dem i stand til at bidrage 
til en mere inklusiv, retfærdig og fredelig verden. Materialet indeholder både 
undervisningsforløb og undervisningsmaterialer inden for fokusområderne 
globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling. Inden for fokusområderne 
findes der faglige emneområder om verdensmålene, interkulturel kompetence, 

27 Se mere: unesco-asp.dk.
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menneskerettigheder mv. 

Se mere på: unesco-asp.dk (Unesco Associated Schools Project). Hér finder du 
også en engelsk introduktion.
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8. SAMMENFATNING

PRACTICE Lærerhåndbogen er et led i række publikationer, der er offentliggjort som åbne 
ressourcer i projektet PRAKSIS - Forebyggelse af radikalisering gennem kompetencer 
til kritisk tænkning”. Baseret på det omfattende PRACTICE Forebggelsesprogram 
tjener Lærerhåndbogen til at facilitere og kontekstualisere brugen af programmets 
undervisnings- og læringsmaterialer inden for skolens generelle forebyggende 
ramme. Med dette sigte er lærerhåndbogen struktureret ud fra tre centrale 
omdrejningspunkter:

FOR DET FØRSTE indeholder Lærerhåndbogen en grundig introduktion til strukturen i 
Forebyggelsesprogrammet og den metodologiske sammenhæng mellem hoveddelene 
og de tematiske moduler i programmet. Håndbogen illustrerer således, hvordan 
lærere kan overføre overordnede metodologiske tilgange til generel forebyggelse af 
radikalisering til konkrete undervisnings- og læringsaktiviteter i klasselokalet.

FOR DET ANDET italesætter Lærerhåndbogen det grundlæggende og kontroversielle 
spørgsmål om, hvorvidt skolen reelt udgør et forum for forebyggelse af voldelig 
radikalisering og ekstremisme. En hovedkonklusion er, at forståelsen og definitionen 
af radikalisering - og dermed forebyggelse af radikalisering blandt elever og unge - 
bevæger sig på et vanskeligt balancepunkt. På den ene side skal definitionen og den 
forebyggende indsats sikre, at skoler såvel som medier og politiske beslutningstagere 
opretholder en sober, tolerant og ikke-ekskluderende tilgang til unges radikale 
synspunkter og udtryk. På den anden side er det nødvendigt at fastholde en professionel 
opmærksomhed på bekymrende adfærd, hvilket indebærer skolens faglige ansvar for 
at reagere, hvis en elev gradvist eller pludselig udviser et beredskab til vold, hadefuld 
tale og fordomsfuld chikane over for andre elever, bærer ydre og totalitære symboler 
af ekstremistisk karakter, præges af tiltagende isolation i forhold til familie og tidligere 
venner i skolen eller andre steder osv.

For at imødekomme disse forskellige dimensioner i skolens forebyggende ansvar 
konkluderer Lærerhåndbogen yderligere, at skolen og lærerne først og fremmest skal 
udføre - og løbende forbedre - den grundlæggende mission og etos om at støtte og 
fremme børn og unges trivsel, deres anerkendelse og personlige, sociale, relationelle og 
faglige udvikling, således at eleverne lærer at tænke kritisk ud fra demokratiske værdier 
og indgå i positive fællesskaber til samfundets bedste. Denne mission indbefatter også 
skolens og lærernes indsigt i mulige risikofaktorer og i de resiliensfaktorer, som skolen 
systematisk skal støtte, især blandt sårbare elever.

I denne sammenhæng er det meget vigtigt at være opmærksom på, at kritisk tænkning 
ikke er et universelt og utvetydigt begreb. Unge mennesker i ekstremistiske miljøer 
benytter ud fra deres eget perspektiv og selvforståelse kritisk tænkning over for de 
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samfund, de tager afstand fra. Det er ikke manglende evne til at tænke kritisk - men 
snarere andre værdisæt for kritisk tænkning, der gør dem til ekstremister og i sidste 
ende måske til terrorister. Derfor skal skolens undervisning i kritisk tænkning til 
stadighed understrege og tydeliggøre de værdier, som kritisk tænkning skal formidle 
om humanisme, ligeværdighed og lige rettigheder, tolerance over for mangfoldighed 
osv.
Samtidig er det vigtigt, at skolen og lærerne har den fornødne viden og de rette metoder 
til at gribe effektivt ind på en inkluderende måde, hvis der er mistanke om, at en elev er 
i færd med at slutte sig til et ekstremistisk miljø. I sådanne tilfælde er skolen forpligtet til 
at alliere sig med andre myndigheder i et tværsektorielt samarbejde. Deradikalisering 
er ikke en opgave, som skolen kan klare alene, endsige være ansvarlig for. Den lokale/
regionale etablering af tværsektorielle samarbejdsfora og partnerskaber spiller således 
en kernerolle i den samlede forebyggende indsats.

FOR DET TREDIE perspektiverer Lærerhåndbogen nøglebegreber og metodiske 
tilgange i PRACTICE Forebyggelsesprogrammet i forhold til skolens hverdag og giver 
således eksempler på god praksis og tips til lærernes undervisningspraksis. Håndbogen 
reflekterer over forskellige pædagogisk-didaktiske tilgange og metoder til kritisk 
tænkning og konkluderer, at kritisk tænkning i skolen skal ses som et middel til at styrke 
elevernes empowerment, deres kritiske bevidsthed om ekskluderende normer, deres 
evne til at danne ligeværdige fællesskaber samt deres identifikation med et aktivt 
medborgerskab til det fælles bedste.

Håndbogen sætter endvidere fokus på håndteringen af kontroversielle emner i 
klasselokalet med særlig vægt på situationer, hvor globale konflikter kaster skygger ind 
over det daglige undervisningsmiljø i skolen. Konklusionen er, at det globale perspektiv 
ikke kan holdes ude af klasselokalet, hvor især elever med personlige relationer i 
konfliktzoner kan blive meget påvirket af, hvordan konflikterne italesættes og diskuteres 
blandt både elever og lærere. Håndbogen indeholder gode råd til, hvordan læreren kan 
varetage rollen som neutral mediator og facilitator for herved at sikre, at ingen elever 
føler sig afviste eller udelukkede fra klassens meningsfællesskab.

Et andet centralt spørgsmål vedrører de undervisningsmæssige udfordringer, der 
følger i kølvandet af en digital udvikling, hvor mange elever befinder sig i en samlet 
læringsproces, der konstant veksler mellem deres engagement i henholdsvis en 
virtuel og faktisk virkelighed. Konklusionen lyder, at jo mere skolen kan tage føringen 
i elevernes overordnede dannelsesprocesser på grundlag af en stærk skoleetik, 
jo stærkere og mere effektivt kan skolen støtte elevernes kritiske sans og styrke 
deres modstandsdygtighed over for den stadig mere raffinerede online-baserede 
radikalisering ved at lade eleverne udveksle digitale erfaringer mv. Endelig illustrerer 
Lærerhåndbogen, hvordan paraplybegrebet interkulturel bevidsthed spiller en vigtig 
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rolle i alle forebyggelsesindsatser ved at henvise til en række sammenhængende 
fænomener, der spænder fra  menneskerettigheder og lige muligheder til anti-
diskrimination i forhold til køn, alder, etnicitet, race , seksuel orientering, handicap osv. 
En hovedkonklusion er, at eleverne skal få en forståelse for begrebet om flere kulturelle 
identiteter og således erkende, at ingen mennesker kun er én identitet. Tværtimod 
identificerer alle mennesker sig med forskellige identiteter afhængig af konteksten - 
uanset køn, alder og etnicitet. En anden hovedkonklusion er, at skole og lærere skal 
styrke elevernes forståelse for et dynamisk kulturbegreb, der indebærer, at kultur 
til stadighed er under forandring og formes af de sammenhænge, hvor mennesker, 
uanset deres baggrund og oprindelse, befinder sig.

Derfor giver det ikke mening at anlægge en statisk tilgang, der fokuserer på “deres 
kultur - vores kultur”. I stedet må et grundlæggende mål i skolens generelle 
forebyggelse bestå i at fremme elevernes demokratiske fællesskab og deres position 
som ligeværdige medborgere. 
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