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INTRODUKTION

INTRODUKTION
PROJEKTET OG DETS MÅLSÆTNINGER

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 ikkediskrimination 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.

ANBEFALINGER
PÅ DET EUROPÆISKE NIVEAU

K

POLITISKE ANBEFALINGER TIL
PERSPEKTIVERING OG FORNYELSE AF
EKSISTERENDE
RAMMER I EU
E U støtter allerede proj ekter med f orskellige tilga nge, metoder og må lgrupper
(studerende, lærere, sociala rbej dere m.fl.) i f orbindelse med f orebyggelse af
ra dika lisering. Det om fa tter også u nderstøttende netvær k, der synliggør f orskellige
tilga nge og metoder med henblik på at udvikl e og udbrede good pra ctice.

KA1-k urser er eksempler på eksisterende s trukturer f or tilga nge og metoder til
ef terudda n nelse med releva ns f or skoler og lærere. U df ordringen i denne indsa ts ka n
være, a t lærere ska l være op mær ksom me på og træ nede i a t benytte disse
kursus muligheder og o pnå øko nomisk støtte til a t delta ge.
EU ka n udelukkende komme med f orsla g til medlemsla nde, når det gælder om at udbrede
nye efterudda nnelsestilbud og metoder til empowerment af lærere mv. Hvert land har
sine nationale rammebetingelser f or integrationen og implementeringen af nye tilga nge
og metoder, der er udviklet i EU regi. Det indebærer, at nye tværeuropæiske tilbud til
lærere i ma nge tilf ælde skal være særligt attraktive, releva nte og f ornyende for at få
den fornødne gennemslagskraft.
Endvidere ka n det være nødvendigt at tage højde for innova tive tilgange og tilta g på
det europæiske pla n i selve udda nnelsen af lærere. Et idé ka n være at overveje
mulighederne f or en efterudda nnelse for lærere på europæisk pla n.
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.
E n a nbefal i ng er , at hov e dak t ør er so m univ er sit et er , sk o ler og po lit isk e
besl ut ni ng st ager e o g andr e udda nnelses ak t ør er i nd går I st ær k e net v ær k med sigt e
på i fæl lessk a b at st y r k e og f or b edr e udd a nnel se og under v is ni ng ud fr a e n fæll es
aner k e ndels e af , at s ucce sf uld e udv ik li ngs pr o cess er i nde n for udda nnelse k r æv er
et la ngs igt et p er spek t i v .
Der er e kse mpelvi s br ug f or a t f remme o g f remsk yn de de n u dvi kling spr oces , der
vedr ører integra tio ne n a f kritisk tæn k nin g so m en veldef ineret, ko nkr et og tvær gå e nde
pæ da go gis k-dida ktis k discipli n med det kla re f ormå l a t styrke kritis k tæ n kni ng i bå de
f ormå lspa ra gra f f er, lær epla ner o g u n dervis ni n g ru ndt i E ur opa .
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 be hov f or et pe r spek t iv sk ift e, så lær e r e i høj er e gr a d k a n t age ejer sk ab
og b est em mel se ov er ny e f or eby gge nd e t ilga nge o g met o der i d er es
under v is ni ng spr ak si s. Indfør el se af ny e go o d pr a ct ice t il ga nge i nde bær er
imi dler t id , at d er r eel t er t ale o m bær edy g t ige met o der , so m ha r v ist der es
bær edy gt ig he d i et f o r eby gg e nd e per s pek t iv ov er l æ ng er e t id .

•

Der ka n også være beh ov f or i høj ere gra d a t integrere tema er, der f o kuserer mere
på a df ærd og socia lt sa ma rbej de, i de alminde lige lærepla ner.
Tværsektorielt og tværfagligt sa ma rbej de er et vigtigt støttepunkt f or lærere I
sa mmenh ænge, hvor der er f ælles f okus på den f orebyggende indsats. Det gælder
også brugen af peer-to-peer metoder og pra ks isser i lærerrettet efterudda nnelse.

•

Det ka n a nbef a les, at politisk-strategiske beslutningsta gere og interessenter i deres
pla nlæ gning f ok userer på behovet f or en struk turel og la ngsigtet tilga ng, bå de h va d
a ngå r det lovgiv ning smæssige nivea u og den pra ktiske hver da g i skolens
undervisni ngs- og læringsmilj ø. Denne tilga ng peger netop på behovet f or en stær k
demokra tisk og ligevæ rdig " Skole-ethos" , ba seret på kla re og synlig e værdier og
retningslinj er f or skolens f ællesska b. Begrebet om skolens ethos understreger
netop vigtigheden af , at skoler i deres sa mlede pæda gogis k-dida ktiske og socia le
virke
hå nd hæ ver
g rundlæg gende
v ærdi er
om
gensidig
a nerkendelse,
ligeværdig hed, a ntidiskrimina tion og respe kt f or ma ngf oldighed bla nd t bå de lærere
og elever.
Skolemyndigheder på både nationalt, regionalt og lokalt nivea u ka n hjælpe lokale
skoleledere med at udforme retningslinier for en stærk skole-ethos med klare
værdier og grundregler for adf ærd, omga ngstone, gensidig a nerkendelse, inklusion
og f ællesskab i skolens dagligdag.
E n helt ce ntra l a nbef a l ing er, a t s koler bliver set so m et vigtigt led i en sa mlet
f orebyg gen de " f ødek æ de" , der også o mf a tter socia le m y ndig hed er, politi og
mulig vis
e ndda
et
metodis k
sa ma rbe j de
med
sik ker hed sm yn dig heder.
T v ærse ktorielt
og
tv ærf a gligt
sa ma rbej de
og
ko ordineri ng
af
f orebyg gelsesi ndsa t sen er a llerede eta bleret i no gle euro p æiske la nd e, og der ka n
så ledes tr æk kes på la ng va rige erf a ringer . D er er gru nd til a t o p mu ntre til en
yderligere ud bredelse på eur op æis k pla n a f d en tv ær gå e nde f oreb yg gelsesi ndsa ts.

.

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.

D et a n bef a le s i s æ r a t f re m m e “ t ra i n -t h e -tr a i n er” k o n c e pte t o g de n p eer - ba s ere d e
til ga n g til l æ re r ne s ef t er u d da n n el se . D e t st yr k er m u li g h ed er n e f o r a t u db re d e g od
pr a ks is o g ø ge r ge n er e lt a n d re l æ re re s i nt er e ss e f o r a t i n d o pt a g e n y e
u n d er vi s n i n gs m et o de r.
I ma nge tilf æld e kr æ ve r de mest i nn ova ti ve ef terudda n nelser (CP D ) e n f or m f or f or mel
kva lif iceri ng eller a k kr editering f or a t blive tilgæ ngelige o g a ttra k tive f or lærere:
min dst ét kva lif ika tio ns /-a kkr editering scertif ik a t på europ æis k pla n k un ne v ære et godt
f unda me nt i den ne sa mme n h æ ng (tæt sa ma rbej de med Cedef o p vi lle være på kr æ vet
eller integra tion a f E QF - E uro pea n Qua lif ica tion s F ra mew ork ).
Et europæisk netv ærk f or lærere – med mulighe d f or lærere til a t udve k sle good pra ctice
erf aringer – må op mu ntres (sprogba rrierer ka n være releva nte og bør f inde en løsning ).
Et tæt sa mspil mellem generelle undervisningsmetoder til fremme af kritisk tænkning
og demokra tiske værdier og pra ksisser på den ene side - og dida ktiske øvelser tilpa sset
elevernes forudsætninger og behov på den a nden side - skal sikres med henblik på at
fremme og f orbedre en fortsat forbindelse mellem de to læringsnivea uer f or henholdsvis
lærerkvalificering og elevernes læringsprocesser.
Bå de lærerudda nnelsen og videre efterudda nnelse f or lærere ka n med f ordel styrke
mulighederne f or at kv alif icere lærere til a t fremme kritisk tæn kning i undervisningsog læringsa ktiviteterne. Det ka n bla ndt a n det ske gennem en integra tion af en
metodologi omkring kritisk tæn kning i temaet om demokratisk udda nnelse inden f or det
formelle lærerudda nnelsessystem.
• Betydningen og den pra ktiske implementerin g af kritisk tænkning som pæda gogiskdida ktisk disciplin ka n med f ordel konkretiseres og kva lif iceres v ed at inddra ge
forskellige historiske traditioner f or kritisk tænkning i den f ormelle lærerudda nnelse
så vel som i efterudda nnelsestilbud f or lærere. Det er ikke tilstrækkeligt blot a t nævne
begrebet om kritisk tænkning uden en næ rmere f orstå elsesra mme og placering i
forskellige teoretiske og pra ktiske tra ditioner.
Det må a nbefa les, at den generelle opf attelse af demokra tisk udda n n else pla ceres i et
kritisk
perspektiv
inden
f or
de
f ormelle
lærerudda n nelser
så vel
som
i
ef terudda n nelsestilbud til lærere. Lærere ha r brug f or en kritisk tilga ng til og f orstå else
for den f a ldgrube, der ligger i, a t den formelle lighed i kla sseværelset of te
undermineres af den uf ormelle ulighed og de hersken de økono m iske, socia le og
kulturelle hiera rkier, der præger elevernes hve rda g uden f or skolen.

• Det er vigtigt, a t lærere er kva lif icerede til a t understøtte
elevernes
generelle
da nnelsesproces,
hvor
lærerne
introducerer eleverne til den gru ndlægge nde betydning af
det pluralistiske dem okra ti og tydeliggør for eleverne,
hvorda n sprogbr ug, no rmer og ekskluderen de a df ærd over
for minoritetsgrupper k a n diskriminere, selv o m det ikke ha r
været hensigten.
Kontinuerlige
efterudda nnelsestibud
kan
styrke
bevidstheden og sensib iliteten bla ndt lærere o m så rba rhed,
ma nglende og – som en mulig ko nsek vens – elevernes
interesse og tiltræk nin g i retning af ekstremistiske milj øer.
E n så da n ef terudda n ne lsesindsa ts ha r til f ormå l at sk ærpe
lærernes sensitive f orstå else og indlevelse i f orhold til
elevernes så rba rhed – og sa mtidig træ ne lærerne til ikke a t
stigma tisere ydre tegn på ra dikalisering. Det indebærer også
et stærkt og per ma nen t sa marbej de på tværs af skolen o g
a ndre socialpsyk ologisk e insta nser i loka lsa mf undet sa mt en
god og konstru ktiv sa m a rbej dskonta kt til f oræ ldre og a ndre
trygge relationer i elevens n ære f ællesska b.
I f orlængelse hera f må det ligeledes a nbef a les, a t lærern e
træ nes i metoder til at bea rbej de deres egen a ngst og
tilba geholdenhed i f o rhold til at hå ndtere sensitive og
kontroversielle emner i kla sseværelset.
He rudover e r de t værd at være opmærksom på be hove t for
efte rudda nnel se i nden for de t digi tale område og onli ne ba se rede medie r og kilde r. Mange ele ve r ke nde r til og
fa sci ne res af de digi tale medie r, som e r e n af de væsentligste
kilde r til radi kali seri ngsforsøg nu om stunder. De rfor e r der e t
udtalt behov for a t introducere l ære re til og træne dem via
efte rudda nnel sesa kti vite te r til at forstå de koncepte r og
konkrete material er, de r til trække r unge i de n vi rtuelle og
di gital e " para llelle ve rde n" .
E ndelig
må
det
a nbef ales,
at
kontinuerlige
ef terudda n nelsestilbud
opmuntrer
et
a nerkendende
sa ma rbej de med f oræl dre f or herigennem a t sikre positive
allia ncer, der ka n støtte særligt så rbare elever i en
koordineret
og
helhedsorienteret
indsa ts,
gerne
i
sa ma rbej de med a ndre myndig heder og orga nisationer.

ELEVPERSPEKTIVET

Det er vigtigt, a t nye begreber og tilga nge introduceres og integreres i skolens pra ksis på
en må de, der er a ttra k tiv f or eleverne og bidrager til at væk ke deres opmærksomhed og
enga gement. Det indebærer, a t skolerne skal være pa ra te til a t ta ge nye metodiske og
teknologiske virkemidler i brug.
Ra dika lisering er sta dig et sensitivt og kontroversielt emne, og det indikerer, a t eleverne
har brug f or et trygt og sikkert rum til at drøfte det. Der er således behov f or at ska be
læringsrum, hvor eleverne oplever å benhed og f ordomsf rihed uden f ordømmende og
ekskluderende a df ærd.
Skolef a g ha r i ma nge E U -la nde tra ditionelt væ ret tilrettela gt som luk kede strukturer. En
forebyggende og dem o kra tif remmende indsa t s i skolen lægger imidlertid op til et mere
tværf a gligt perspektiv, hvor tv ærgå ende tema er som tolera nce, respekt f or f orskellighed
og inkl uderende a df ær d i rea liteten gå r på tværs a f den f a gspecif ikke læring. Den ne
tilga ng
er
således
også
et
vigtigt
tema
f or
lære rudda nnelsen
og
ef terudda n nelsesa ktiviteter.
Mindre kla sser ka n i nogle tilf ælde øge muligh ederne f or at ska be et mere å bent og sikkert
milj ø f or eleverne, hv or de ka n beskæf tige sig med f ølsomme spørgsmål i et trygt
f ællesskab.
Det ha r stor betydnin g f or elevernes trivse l, at skolen ska ber en bå de pra ktisk og
værdim æssig ra mme, der giver eleverne mulighed, motivation og mo d til a t udta le deres
meninger og ta ge a ktiv t del i diskussio ner i et ligeværdigt f ællesska b uden risiko f or at
blive ekskluderede eller ma rgina liserede i kla sseværelset. Den ne ra mme er netop udtryk
for skolens ethos og en f oruds ætning f or a t pra ktisere kritisk tæn knin g.
Det er en vigtig f oruds ætning f or elevernes læringsproces i relation til demokra tisk og
kritisk tæ nk ning, a ktivt medborgerska b og res pekt f or ma ngf oldighed , at u ndervisninge n
tilrettelægges so m la ngsigtede og kontin uerlige pæda gogisk-dida ktisk e f orløb.
Det er en vigtig f oruds ætning f or elevernes læringsproces, a t de få r støtte til at opnå en
dybere f orstå else f or betydni ngen a f de grundlægge nde begreber og v ærdier i
demokra tiske sa mf und , herunder den d ybere mening med begreb er som ligev ærdigt
medborgerska b og respekt f or ma ngf oldigh ed, a ntidiskrimina tion etc. Gen nem den
kontin uerlige ref leksio n og træning ska l eleverne nå ud over den rent teoretiske og
kon ceptuelle f orstå else og nå f rem til a t opleve de grundl æggende begrebers pra ktiske
betydning f or deres egne læringsprocesser så vel som f or deres gene relle tilv ærelse som
medborgere i et demok ratisk sa mf und. På dette områ de bør udvikling og implementering
af dia logiske metoder o g værktøj er til demokra tisk da nnelse og kritisk tænk ning integreres
i en ra mme f or kontinu erlige læringspro cesser.
Det er en kla r a nbefaling, at civilsa mf undet også involveres i udda nnelsesmiljøer og
bidra ger til at introducere eleverne til den brede vifte af medborgerlige a ktiviteter til det
fælles bedste. Et så da nt sa marbejde mellem skoler og civilsa mf und ka n styrke elevernes
læring og kompetenceopbygning i relation til betydningen af det a ktive og ligeværdige
medborgerska b, f.eks. elevernes voksende interesse og engagement i verdensmå lene.

A

Der er betydelige f orskelle mellem europ æiske la nde,
hva d a ngå r na tiona le/ regiona le/ loka le ind satser
mod voldelig ra dika lisering og ekstremisme . Skoler
bør ikke ses som uaf h ængige en heder i den
overordnede f orebygge lsesindsa ts. De ska l derimod
opfa ttes som et vigt igt led i en f orebyg gende
"f ødekæde" ,
der
ligeledes
omf a tter
socia le
myndig heder, politi sa mt et metodisk sa ma rbej de
med
sikkerheds myn digheder.
Tv ærsektorielt
og
tværf a gligt
sa ma rbej de
og
koordinerin g
af
forebyggelsesindsa tsen er bredt eta bleret i nogle
la nde, men ik ke i a ndre la nde.

IKKE-FORMELLE
UNDERVISNINGSAKTIVITETER TIL AT
UNDERSTØTTE
FOREBYGGELSE AF
VOLDELIG
RADIKALISERING OG
EKSTREMISME BLANDT
ELEVER

En a nbefaling må være at eta blere en pla nlægning på
bå de
det
overordnede
politisk-stra tegiske
udda nnelsesnivea u og på lokalt skoleniveau f or
derigennem
at
sikre,
at
la ngsigtede
forebyggelsesstrategier er ba seret på den generelle
erfaring, at enkeltstå ende og afgrænsede ikkeformelle læringsa ktiviteter " uden f or pensum" ikke på
sigt har den ønskede forebyggende eff ekt og
bæredygtighed. I fremtidige indsatser er det vigtigt at
tage nationale forskelle i formelle, uformelle og ikkeformelle udda nnelsessystemer i betra gtning. Denne
skelnen er netop vigtig, f ordi den tværgående,
holistiske og kooperative tilga ng til f orebyggelse også
vil medf øre til, at nogle ikke-f ormelle metodologiske
elementer
integreres
i
de
f ormelle
udda nnelsessystemer i la ngt højere grad, end det
tilsynela dende er tilf ældet i da g.

ANBEFALINGER

PÅ DET NATIONALE NIVEAU

DANMARK

EKSISTERENDE TILGANGE MED RELATION TIL PRACTICE PROJEKTET
I Da nma rk er kritisk tænkning sa mmen med demokra tisk da nnelse og udda nnelse som
undervisningsdiscipliner integreret i skolesystemets generelle f ormå lspa ragra f (grundskole
og ungdomsudda nnelser). Derf or er der gennem ma nge å r udviklet en la ng række
pæda gogisk-dida ktiske undervisnings- og læringsma terialer med f okus på kritisk tænk ning
og demokratiundervisning. Det gælder bla ndt a ndet materia ler, der ka n f indes på en særlig
læringsporta l, oprettet af Ministeriet f or Børn og U ndervisning med henblik på a t fremme
udda nnelse i kritisk og demokratisk tænkning - og derved at understøtte intentionerne i
skolesystemets f ormå lspa ragra f.
Som en vigtig del a f de ministerielle og of f entlige ma teriale r off entliggør Det Na tiona le
Ce nter f or F orebyggelse af E kstremisme løbende undersøgelser og ra pporter med f okus
på f orskellige a spekter a f f orebyggelsesa rbej det. I de senere å r ha r der været særligt
foku s på videndeling og kon krete ma terialer om de digitale udf ordringer og online
ra dika lisering. Det N ationa le Center ha r bla ndt a ndet i tæ t sa ma rbej de med
Ef terretningstj enesten og Medierå det f or Børn og U nge udgivet et omf attende pæda gogisk
ma teriale om Internettets særlige udf ordringer og f a ldgruber. Ma teria let er velegnet til
bå de elever og lærere (jf . PR ACTI CE LÆR E R H ÅN DB OGE N ).
Som
f ølge
af
disse
f orhold
og
ra mmebetingelser
har
inklusionsog
forebyggelsesperspektiverne udgj ort velkendte tema er i den da nske f olkeskole og i de
da nske ungdomsudda nnelser gennem ma nge år. Det er så ledes temaer, der ha r været
pra ktiserede igennem selvstændige og tværf a glige proj ekter så vel som gennem
sa ma rbej dsba serede, tværf a glige undervisningsf orløb. Det gælder f ra de yngste til de
ældste kla ssetrin.
I øjeblikket integreres kritisk t ænk ning i d e kon krete læringsmå l inden f or f a genes
studieordninger. Det er en iga ngv ærende proc es, der skridt f or skridt ska l implementeres
i a lle lærepla ner.
De fleste skoler har nu om stunder uda rbej det et loka lt værdiprogra m, hvor konkrete
værdier med f okus på trivsel, tillid, sikkerhed, integritet, a nsvar, ligestilling,
ma ngf oldighed mv. udgør de overordnede værdier f or en demokra tisk skole og f or en
undervisning, der omf atter bå de lærere og elever – sa mt direkte eller indirekte også
elevernes f orældre og sa ma rbej det mellem hj em og skole.
Ma nge skoler er i da g præget af et holistisk og konstruktivistisk læringssyn. Det indebærer,
at skolen ska l f remme lærings- og udviklingsprocesser ba seret på det hele menneske, dvs
elevernes sa mlede personlige, f a glige og sociale kompetence r og ressourcer.
Læringsvisionen og udviklingsprocessen ha r så ledes til f ormå l at integrere videninput,
intera ktion, refleksion og feedba ck i den pra ktiske undervisning f or derigennem at gøre
eleverne bevidste om deres a nsvar f or egen læringsproces.
Nogle interessenter ha r imidlertid i f orbindelse med PR ACTICE projektet peget på større
undersøgelser, hvor konklusionen ha r været, at med hensyn til viden om demokrati og
medborgerska b ligger da nske elever på en f ørstepla ds. Men n år det kommer til
handlingsperspektivet, halter de mere ba gefter. Det tyder på , at der fortsa t er behov f or
at
bygge
bro
mellem
den
teoretiske/vidensba serede
og
den
pra ksisog
ha ndlingsorienterede undervisning i skolen.
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