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Pariserklæringen (2015) fastslår, at lærere har brug for nye færdigheder og kompetencer til 
at håndtere komplekse situationer i klasseværelset og til at kunne reagere trygt og tillidsfuldt 
over for mangfoldige elevgrupper. Men de eksisterende efteruddannelsesprogrammer (i EU 
kaldet programmer for Continuing Professional Development, CPD) synes i mange tilfælde 
ikke at være tilstrækkelige til at dække lærernes faktiske behov og udfordringer i skolens 
mangfoldige undervisnings- og læringsmiljø.  
 
For at imødekomme disse behov har projekt PRACTICE – Forebyggelse af radikalisering 
gennem kompetencer til kritisk tænkning” haft til formål at udvikle og udbrede innovative 
tilgange og metoder til en efteruddannelsesindsats, der er relevant for skolens forebyggelse 
af radikaliseringsprocesser blandt elever.  
Overalt i Europa spiller skolen en central rolle i forebyggelsen af radikalisering ved at fremme 
fælles europæiske værdier og sociokulturel inklusion, ved at styrke den gensidige forståelse 
og tolerance i læringsmiljøet – og ved at udvikle og understøtte elevernes evne til kritisk 
tænkning i forhold til kontroversielle og følsomme temaer. Det er kompetencer og ressourcer, 
som samlet ses som en vigtig beskyttelsesfaktor mod radikalisering (Europa -Kommissionen, 
2017). 
 
PRACTICE projektet adresserer de aktuelle udfordringer og behov for forebyggelse af 
radikalisering i skolerne og tilbyder samtidig innovative og samarbejdsbaserede metoder og 
værktøjer til lærere med fokus på forebyggelsesopgaven. Projektets udviklingsarbejde har 
således involveret 7 partnerorganisationer og 35 skoler på lokalt, nationalt og EU-plan. 

 
 

 
 

PRACTICE Projektet tager sigte på: 
 
• At udvikle et innovativt og samarbejdsbaseret efteruddannelsesprogram (CPD) med fokus 
på forebyggelse af radikalisering i skolesektoren; 
 
• At styrke læreres empowerment gennem kompetenceudviklende aktiviteter, der sigter på 
at give lærerne bedre værktøjer til at håndtere mangfoldighed i klasseværelset og til at forstå 
og forhindre radikaliseringsprocesser i læringsmiljøet; 
 
• At fremme udviklingen og udbredelsen af kompetencer til kritisk tænkning, som kan 
bidrage til at styrke medborgerskab og fælles værdier om frihed, tolerance og ikke-
diskrimination i grundskolen såvel som på gymnasieniveau; 
 
• At styrke inklusionen af elever fra alle etniske, religiøse og sociale miljøer for derigennem 
at skabe en tryg og sikker platform, hvor eleverne kan udvikle sig til aktive og ansvarlige 
medborgere i samfundet.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

POLITISKE ANBEFALINGER 
 
 
 

 

Dette paper med anbefalinger fra project PRACTICE er udviklet på basis af semi-strukturerede interviews med  35 
interessenter såsom politiske beslutningstagere, skoleledere og uddannelsesaktører på tværs af det lokale, nationale og 
europæiske niveau. Samlet repræsenterer interessentgruppen 5 personer fra hvert partnerland (UK, Italien, Danmark, 
Grækenland, Tyskland og Østrig) samt 5 personer fra EU sammenhænge. 
 
De semi-strukturerede interviews har omfattet 4 hovedspørgsmål: 
 

1) Hvorvidt skolerne allerede havde implementeret tilgange og metoder i lighed med dem, der er udviklet og 
afprøvet i PRACTICE projektet.  

2) Hvordan PRACTICE projektets tilgange og metoder kan implementeres og integreres i skolernes praksis. 
3) Hvordan lærere kan blive mere interesserede og engagerede i at integrere PRACTICE tilgangene og metoderne i 

deres undervisning, og hvorvidt de har rammerne og midlerne til at gøre det. 
4) Hvordan elever kan blive yderligere opmærksomme på PRAKSIS projektets tilgange og metoder. 

 
De meninger og vurderinger, der er kommet til udtryk gennem interviewrunden har sammen med kommentarer og 
vurderinger fra lærere, der har været involveret i projektets aktiviteter i den 3årige projektperiode -  samlet dannet 
grundlag for projektets afsluttende anbefalinger til forbedringer og fornyelser i uddannelsessektoren i Europa.  
Det ultimative formål for det foreliggende paper er således at påvirke beslutningstagere til at forbedre de nuværende 
politikker og strategier, hvad angår fornyelse af efteruddannelsesaktiviteter og undervisning i kritisk tænkning – såvel 
som hvad angår forebyggelse af radikalisering i skolerne. Derfor kan anbefalingerne fra projekt PRACTICE forhåbentlig 
udgøre et relevant materiale for skole- og læringsmiljøer rundt i Europa.    
 
Målet er især at bidrage med idéer og forslag til beslutningstagere og andre interessenter i skolesektoren inden for 
følgende områder: 
 

• Fornyende tilbud inden for lærernes efteruddannelse (kaldet på det europæiske plan CPD, Continuing 
Professional Development). 

• Tilgange og metoder til undervisning i kritisk tænkning. 
• Forebyggelse af elevers radikalisering allerede i skolen. 

 
Ud over interviews og udtalelser fra beslutningstagere, skoleledere og lærere m.fl. er PRACTICE projektets anbefalinger 
baseret på den viden- og metodeindsamling, der er foretaget undervejs i projektperioden og dokumenteret i: 
 

• PRACTICE projektets Sammenlignende Research rapport. Baseret på deskresearch og direkte interviews og 
fokusgrupper med lærere, skoleledere og andre uddannelsesaktører til belysning af sammenhænge, politikker og 
praksisser for efteruddannelse (i Europa lig CPD – Continuing Professional Development), kritisk tænkning og 
forebyggelse af radikalisering inden for skolens rammer i partnerlandene.  

 
• PRACTICE projektets Program til Forebyggelse af Radikalisering. En åben uddannelsesressource (OER) med 

innovative værktøjer til skoler, lærere og andre uddannelsesaktører til at arbejde effektivt med kritisk tænkning 
og forebyggelse blandt skoleelever.  

 
• PRACTICE projektets Lærerhåndbog og retningslinier for forebyggelsesarbejde. Et nyttigt værktøj til at 

understøtte brugen af PRACTICE projektets program til forebyggelse i klasseværelset gennem 
baggrundsbeskrivelser, information og råd til at håndtere emner med relation til radikalisering i skolen.   

 
Det foreliggende paper fokuserer i de kommende afsnit dels på EU og dels på danske forhold. Herudover henvises der 
til en engelsk udgave, der gennemgår eksisterende forhold i samtlige partnerlande, dvs ud over Danmark: Italien, 
Tyskland, Grækenland, UK og Østrig.  
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POLITISKE ANBEFALINGER TIL 

PERSPEKTIVERING OG FORNYELSE AF 
EKSISTERENDE  
RAMMER I EU  

 
 
 

EU støtter allerede projekter med forskellige tilgange, metoder og målgrupper 
(studerende, lærere, socialarbejdere m.fl.) i forbindelse med forebyggelse af 
radikalisering. Det omfatter også understøttende netværk, der synliggør forskellige 
ti lgange og metoder med henblik på at udvikle og udbrede good practice. 
 

 

KA1-kurser er eksempler på eksisterende strukturer for ti lgange og metoder ti l 
efteruddannelse med relevans for skoler og lærere. Udfordringen i denne indsats kan 
være, at lærere skal være opmærksomme på og trænede i at benytte disse 
kursusmuligheder og opnå økonomisk støtte ti l at deltage. 

 

EU kan udelukkende komme med forslag til medlemslande, når det gælder om at udbrede 
nye efteruddannelsestilbud og metoder til empowerment af lærere mv. Hvert land har 
sine nationale rammebetingelser for integrationen og implementeringen af nye tilgange 
og metoder, der er udviklet i EU regi. Det indebærer, at nye tværeuropæiske tilbud til 
lærere i mange tilfælde skal være særligt attraktive, relevante og fornyende for at få 
den fornødne gennemslagskraft.  

 

Endvidere kan det være nødvendigt at tage højde for innovative tilgange og tiltag på 
det europæiske plan i selve uddannelsen af lærere. Et idé kan være at overveje 
mulighederne for en efteruddannelse for lærere på europæisk plan. 

 

Det er desuden vigtigt, at lærernes behov for kvalificering og efteruddannelse bliver 
opfanget på beslutningstagernes bord, og at der i højere grad bliver taget hensyn til 
lærernes faktiske erfaringer og behov, når det gælder om at forbedre uddannelser i det 
hele taget. Uddannelsespolitikken kan med fordel inddrage erfaringer fra professionelle, 
der i det daglige har undervisningsopgaven inde på livet.  

 

En anbefal ing er, at hovedaktører som universiteter, skoler og polit iske 
beslutningstagere og andre uddannelsesaktører indgår I stærke netværk med sigte 
på i fællesskab at styrke og forbedre uddannelse og undervisning ud fra en fælles 
anerkendelse af, at succesfulde udviklingsprocesser inden for uddannelse kræver 
et langsigtet perspektiv.  

 

Der er eksempelvis brug for at fremme og fremskynde den udvikl ingsproces, der 
vedrører integrationen af krit isk tænkning som en veldefineret, konkret og tværgående 
pædagogisk-didaktisk disciplin med det klare formål at styrke krit isk tænkning i både 
formålsparagraffer, læreplaner og undervisning rundt i Europa.  

 

En anbefaling er desuden at styrke den samfunds- og uddannelsesmæssige forskning med 
særligt sigte på at belyse, hvordan samfundets strukturelle stratifikationsprocesser indvirker 
negativt på skolen. Det afspejler sig blandt andet i den voksende andel af børn og unge i 
ungdomspsykiatrien, dropouts fra skolen – samt ultimativt i andelen af unge, som vender 
samfundet ryggen, fordi de ikke oplever et solidt og inklusivt tilhørsforhold.   



POLITISKE ANBEFALINGER TIL 
IMPLEMENTERING AF NYE TILGANGE OG 

METODER I SKOLEN  
 
 

• Der er behov for et perspektivskifte, så lærere i højere grad kan tage ejerskab 
og bestemmelse over nye forebyggende tilgange og metoder i deres 
undervisningspraksis. Indførelse af nye good practice t i lgange indebærer 
imidlertid, at der reelt er tale om bæredygtige metoder, som har vist deres 
bæredygtighed i et forebyggende perspektiv over længere tid.  

 

• Der kan også være behov for i højere grad at integrere temaer, der fokuserer mere 
på adfærd og socialt samarbejde, i de almindelige læreplaner.  

 
 

Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde er et vigtigt støttepunkt for lærere I 
sammenhænge, hvor der er fælles fokus på den forebyggende indsats. Det gælder 
også brugen af peer-to-peer metoder og praksisser i lærerrettet efteruddannelse.  

 

•  Det kan anbefales, at polit isk-strategiske beslutningstagere og interessenter i deres 
planlægning fokuserer på behovet for en strukturel og langsigtet ti lgang, både hvad 
angår det lovgivningsmæssige niveau og den praktiske hverdag i skolens 
undervisnings- og læringsmiljø. Denne tilgang peger netop på behovet for en stærk 
demokratisk og l igeværdig "Skole-ethos", baseret på klare og synlige værdier og 
retningslinjer for skolens fællesskab. Begrebet om skolens ethos understreger 
netop vigtigheden af, at skoler i deres samlede pædagogisk-didaktiske og sociale 
virke håndhæver grundlæggende værdier om gensidig anerkendelse, 
ligeværdighed, antidiskrimination og respekt for mangfoldighed blandt både lærere 
og elever.  

 
 

Skolemyndigheder på både nationalt, regionalt og lokalt niveau kan hjælpe lokale 
skoleledere med at udforme retningslinier for en stærk skole-ethos med klare 
værdier og grundregler for adfærd, omgangstone, gensidig anerkendelse, inklusion 
og fællesskab i skolens dagligdag.  

 

En helt central anbefal ing er, at skoler bliver set som et vigtigt led i en samlet 
forebyggende "fødekæde", der også omfatter sociale myndigheder, polit i og 
muligvis endda et metodisk samarbejde med sikkerhedsmyndigheder. 
Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde og koordinering af 
forebyggelsesindsatsen er allerede etableret i nogle europæiske lande, og der kan 
således trækkes på langvarige erfaringer. Der er grund ti l at opmuntre ti l en 
yderl igere udbredelse på europæisk plan af den tværgående forebyggelsesindsats.
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LÆRERPERSPEKTIVET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er vigtigt at styrke opmærksomheden om, at der faktisk kan være nye og 
forskelligartede tilgange til en undervisning, der kan understøtte forebyggelse af 
eksklusion og radikalisering. Denne opmærksomhedskabelse er et central element i 
anbefalingerne: der er brug for at fremme bevidstheden om nye tilgange og metoder. Det 
er ikke ensbetydende med, at man udelukkende skal anvende sociale medier som en 
platform, for så vidt at disse platforme ofte fokuserer mest på den sociale dimension (i 
forhold til elevernes interesse) og knap så meget på selve undervisningskvaliteten.  
 

 

Det anbefales især at fremme “train-the-trainer” konceptet og den peer-baserede 
ti lgang ti l  lærernes efteruddannelse. Det styrker mulighederne for at udbrede god 
praksis og øger generelt andre læreres interesse for at indoptage nye 
undervisningsmetoder.  

 

I mange ti lfælde kræver de mest innovative efteruddannelser (CPD) en form for formel 
kvalif icering eller akkreditering for at blive ti lgængelige og attraktive for lærere: 
mindst ét kvalif ikations/-akkrediteringscertif ikat på europæisk plan kunne være et godt 
fundament i denne sammenhæng (tæt samarbejde med Cedefop vi l le være påkrævet 
eller integration af EQF - European Qualif ications Framework). 

 

Et europæisk netværk for lærere – med mulighed for lærere ti l at udveksle good practice 
erfaringer – må opmuntres (sprogbarrierer kan være relevante og bør f inde en løsning). 

 

Et tæt samspil mellem generelle undervisningsmetoder til fremme af kritisk tænkning 
og demokratiske værdier og praksisser på den ene side - og didaktiske øvelser ti lpasset 
elevernes forudsætninger og behov på den anden side - skal sikres med henblik på at 
fremme og forbedre en fortsat forbindelse mellem de to læringsniveauer for henholdsvis 
lærerkvalificering og elevernes læringsprocesser.  

 

Både læreruddannelsen og videre efteruddannelse for lærere kan med fordel styrke 
mulighederne for at kvalif icere lærere ti l at fremme krit isk tænkning i undervisnings- 
og læringsaktiviteterne. Det kan blandt andet ske gennem en integration af en 
metodologi omkring krit isk tænkning i temaet om demokratisk uddannelse inden for det 
formelle læreruddannelsessystem. 

 

• Betydningen og den praktiske implementering af krit isk tænkning som pædagogisk-
didaktisk disciplin kan med fordel konkretiseres og kvalif iceres ved at inddrage 
forskell ige historiske tradit ioner for kritisk tænkning i den formelle læreruddannelse 
såvel som i efteruddannelsestilbud for lærere. Det er ikke tilstrækkeligt blot at nævne 
begrebet om krit isk tænkning uden en nærmere forståelsesramme og placering i 
forskell ige teoretiske og praktiske traditioner.  

 

Det må anbefales, at den generelle opfattelse af demokratisk uddannelse placeres i et 
krit isk perspektiv inden for de formelle læreruddannelser såvel som i 
efteruddannelsestilbud ti l lærere. Lærere har brug for en kritisk t i lgang ti l og forståelse 
for den faldgrube, der l igger i, at den formelle l ighed i klasseværelset ofte 
undermineres af den uformelle ulighed og de herskende økonomiske, sociale og 
kulturelle hierarkier, der præger elevernes hverdag uden for skolen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Det er vigtigt, at lærere er kvalif icerede ti l at understøtte 
elevernes generelle dannelsesproces, hvor lærerne 
introducerer eleverne til den grundlæggende betydning af 
det pluralistiske demokrati og tydeliggør for eleverne, 
hvordan sprogbrug, normer og ekskluderende adfærd over 
for minoritetsgrupper kan diskriminere, selv om det ikke har 
været hensigten. 

 

Kontinuerl ige efteruddannelsestibud kan styrke 
bevidstheden og sensibil iteten blandt lærere om sårbarhed, 
manglende og – som en mulig konsekvens – elevernes 
interesse og tiltrækning i retning af ekstremistiske miljøer. 
En sådan efteruddannelsesindsats har t i l formål at skærpe 
lærernes sensit ive forståelse og indlevelse i forhold ti l 
elevernes sårbarhed – og samtidig træne lærerne ti l ikke at 
stigmatisere ydre tegn på radikalisering. Det indebærer også 
et stærkt og permanent samarbejde på tværs af skolen og 
andre socialpsykologiske instanser i lokalsamfundet samt en 
god og konstruktiv samarbejdskontakt t il forældre og andre 
trygge relationer i elevens nære fællesskab. 

 
I forlængelse heraf må det l igeledes anbefales, at lærerne 
trænes i metoder t il at bearbejde deres egen angst og 
ti lbageholdenhed i forhold til at håndtere sensit ive og 
kontroversiel le emner i klasseværelset. 

 
Herudover er det værd at være opmærksom på behovet for 
efteruddannelse inden for det digitale område og online-
baserede medier og kilder. Mange elever kender ti l  og 
fascineres af de digitale medier, som er en af de væsentligste 
kilder ti l  radikaliseringsforsøg nu om stunder. Derfor er der et 
udtalt behov for at introducere lærere ti l og træne dem via 
efteruddannelsesaktiviteter ti l  at forstå de koncepter og 
konkrete materialer, der ti l trækker unge i den virtuelle og 
digitale "parallelle verden". 

 

Endelig må det anbefales, at kontinuerl ige 
efteruddannelsestilbud opmuntrer et anerkendende 
samarbejde med forældre for herigennem at sikre posit ive 
all iancer, der kan støtte særligt sårbare elever i en 
koordineret og helhedsorienteret indsats, gerne i 
samarbejde med andre myndigheder og organisationer.   



 

ELEVPERSPEKTIVET 
 
 
 
 
 
 

Det er vigtigt, at nye begreber og tilgange introduceres og integreres i skolens praksis på 
en måde, der er attraktiv for eleverne og bidrager t il at vække deres opmærksomhed og 
engagement. Det indebærer, at skolerne skal være parate til at tage nye metodiske og 
teknologiske virkemidler i brug.  

 

Radikalisering er stadig et sensitivt og kontroversielt emne, og det indikerer, at eleverne 
har brug for et trygt og sikkert rum ti l at drøfte det. Der er således behov for at skabe 
læringsrum, hvor eleverne oplever åbenhed og fordomsfrihed uden fordømmende og 
ekskluderende adfærd.  

 

Skolefag har i mange EU-lande tradit ionelt været ti lrettelagt som lukkede strukturer. En 
forebyggende og demokratifremmende indsats i skolen lægger imidlertid op ti l et mere 
tværfagligt perspektiv, hvor tværgående temaer som tolerance, respekt for forskellighed 
og inkluderende adfærd i realiteten går på tværs af den fagspecif ikke læring. Denne 
ti lgang er således også et vigtigt tema for læreruddannelsen og 
efteruddannelsesaktiviteter.  

 

Mindre klasser kan i nogle tilfælde øge mulighederne for at skabe et mere åbent og sikkert 
miljø for eleverne, hvor de kan beskæftige sig med følsomme spørgsmål i et trygt 
fællesskab.   

 

Det har stor betydning for elevernes trivsel, at skolen skaber en både praktisk og 
værdimæssig ramme, der giver eleverne mulighed, motivation og mod ti l at udtale deres 
meninger og tage aktivt del i diskussioner i et  ligeværdigt fællesskab uden risiko for at 
blive ekskluderede eller marginaliserede i klasseværelset. Denne ramme er netop udtryk 
for skolens ethos og en forudsætning for at praktisere krit isk tænkning.   

 

Det er en vigtig forudsætning for elevernes læringsproces i relation ti l demokratisk og 
krit isk tænkning, aktivt medborgerskab og respekt for mangfoldighed, at undervisningen 
ti lrettelægges som langsigtede og kontinuerl ige pædagogisk-didaktiske forløb.  

 

Det er en vigtig forudsætning for elevernes læringsproces, at de får støtte ti l at opnå en 
dybere forståelse for betydningen af de grundlæggende begreber og værdier i 
demokratiske samfund, herunder den dybere mening med begreber som ligeværdigt 
medborgerskab og respekt for mangfoldighed, antidiskrimination etc. Gennem den 
kontinuerlige refleksion og træning skal eleverne nå ud over den rent teoretiske og 
konceptuelle forståelse og nå frem ti l at opleve de grundlæggende begrebers praktiske 
betydning for deres egne læringsprocesser såvel som for deres generelle t ilværelse som 
medborgere i et demokratisk samfund. På dette område bør udvikl ing og implementering 
af dialogiske metoder og værktøjer t il demokratisk dannelse og krit isk tænkning integreres 
i en ramme for kontinuerl ige læringsprocesser. 

 
 

Det er en klar anbefaling, at civilsamfundet også involveres i uddannelsesmiljøer og 
bidrager til at introducere eleverne til den brede vifte af medborgerlige aktiviteter til det 
fælles bedste. Et sådant samarbejde mellem skoler og civilsamfund kan styrke elevernes 
læring og kompetenceopbygning i relation til betydningen af det aktive og ligeværdige 
medborgerskab, f.eks. elevernes voksende interesse og engagement i verdensmålene. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er betydelige forskelle mellem europæiske lande, 
hvad angår nationale/ regionale/ lokale indsatser 
mod voldelig radikalisering og ekstremisme. Skoler 
bør ikke ses som uafhængige enheder i den 
overordnede forebyggelsesindsats. De skal derimod 
opfattes som et vigt igt led i en forebyggende 
"fødekæde", der l igeledes  omfatter sociale 
myndigheder, politi samt et metodisk samarbejde 
med sikkerhedsmyndigheder. Tværsektorielt og 
tværfagligt samarbejde og koordinering af 
forebyggelsesindsatsen er bredt etableret i nogle 
lande, men ikke i andre lande. 

 
 
 

  
En anbefaling må være at etablere en planlægning på 
både det overordnede politisk-strategiske 
uddannelsesniveau og på lokalt skoleniveau for 
derigennem at sikre, at langsigtede 
forebyggelsesstrategier er baseret på den generelle 
erfaring, at enkeltstående og afgrænsede ikke-
formelle læringsaktiviteter "uden for pensum" ikke på 
sigt har den ønskede forebyggende effekt og 
bæredygtighed. I fremtidige indsatser er det vigtigt at 
tage nationale forskelle i formelle, uformelle og ikke-
formelle uddannelsessystemer i betragtning. Denne 
skelnen er netop vigtig, fordi den tværgående, 
holistiske og kooperative ti lgang ti l forebyggelse også 
vil medføre ti l, at nogle ikke-formelle metodologiske 
elementer integreres i de formelle 
uddannelsessystemer i langt højere grad, end det 
tilsyneladende er ti lfældet i dag. 
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EKSISTERENDE TILGANGE MED RELATION TIL PRACTICE PROJEKTET 
 

I Danmark er kritisk tænkning sammen med demokratisk dannelse og uddannelse som 
undervisningsdiscipliner integreret i skolesystemets generelle formålsparagraf (grundskole 
og ungdomsuddannelser). Derfor er der gennem mange år udviklet en lang række 
pædagogisk-didaktiske undervisnings- og læringsmaterialer med fokus på kritisk tænkning 
og demokratiundervisning. Det gælder blandt andet materialer, der kan f indes på en særlig 
læringsportal, oprettet af Ministeriet for Børn og Undervisning med henblik på at fremme 
uddannelse i kritisk og demokratisk tænkning - og derved at understøtte intentionerne i 
skolesystemets formålsparagraf. 

 
Som en vigtig del af de ministeriel le og offentlige materialer offentliggør Det Nationale 
Center for Forebyggelse af Ekstremisme løbende undersøgelser og rapporter med fokus 
på forskell ige aspekter af forebyggelsesarbejdet. I de senere år har der været særligt 
fokus på videndeling og konkrete materialer om de digitale udfordringer og online 
radikalisering. Det Nationale Center har blandt andet i tæt samarbejde med 
Efterretningstjenesten og Medierådet for Børn og Unge udgivet et omfattende pædagogisk 
materiale om Internettets særlige udfordringer og faldgruber. Materialet er velegnet ti l 
både elever og lærere (jf. PRACTICE LÆRERHÅNDBOGEN). 

 
Som følge af disse forhold og rammebetingelser har inklusions- og 
forebyggelsesperspektiverne udgjort velkendte temaer i den danske folkeskole og i de 
danske ungdomsuddannelser gennem mange år. Det er således temaer, der har været 
praktiserede igennem selvstændige og tværfaglige projekter såvel som gennem 
samarbejdsbaserede, tværfaglige undervisningsforløb. Det gælder fra de yngste til de 
ældste klassetrin. 

 
I øjeblikket integreres kritisk tænkning i de konkrete læringsmål inden for fagenes 
studieordninger. Det er en igangværende proces, der skridt for skridt skal implementeres 
i alle læreplaner. 

 
De fleste skoler har nu om stunder udarbejdet et lokalt værdiprogram, hvor konkrete 
værdier med fokus på trivsel, ti ll id, sikkerhed, integritet, ansvar, ligesti ll ing, 
mangfoldighed mv. udgør de overordnede værdier for en demokratisk skole og for en 
undervisning, der omfatter både lærere og elever – samt direkte eller indirekte også 
elevernes forældre og samarbejdet mellem hjem og skole.  

 
Mange skoler er i dag præget af et holist isk og konstruktivistisk læringssyn. Det indebærer, 
at skolen skal fremme lærings- og udviklingsprocesser baseret på det hele menneske, dvs 
elevernes samlede personlige, faglige og sociale kompetencer og ressourcer. 
Læringsvisionen og udvikl ingsprocessen har således ti l formål at integrere videninput, 
interaktion, refleksion og feedback i den praktiske undervisning for derigennem at gøre 
eleverne bevidste om deres ansvar for egen læringsproces. 

 
Nogle interessenter har imidlertid i forbindelse med PRACTICE projektet peget på større 
undersøgelser, hvor konklusionen har været, at med hensyn ti l viden om demokrati og 
medborgerskab ligger danske elever på en førsteplads. Men når det kommer til 
handlingsperspektivet, halter de mere bagefter. Det tyder på, at der fortsat er behov for 
at bygge bro mellem den teoretiske/vidensbaserede og den praksis- og 
handlingsorienterede undervisning i skolen. 



The European Commission support for the production of this publication does not consti-
tute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the informa-
tion contained therein.
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