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RESUMÉ
Den hidtidige forskning har vist, at radikalisering er blevet et stadig mere
foruroligende problem i Europa. Der er blevet konstateret forskellige
former for ekstremisme i Italien, Tyskland, England, Grækenland,
Danmark og Østrig, som har givet anledning til voldelige ekstremistiske
hændelser.
Selv om skolen spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af radikalisering, har
hovedparten af projektets deltagerlande ingen official handlingsplan.
Denne rapport søger at kortlægge situationen i deltagerlandene med
hensyn til radikalisering og kritisk tænknings bidrag til forebyggelsen og
håndtering af radikaliseringsprocesser I skolen. Desuden vil vi belyse
forskelle og ligheder mellem deltagerlandene. Den kvalitative research
omfattede deskresearch om radikalisering, det juridiske grundlag,
forebyggelsesstrategier, strategiske efteruddannelsesprogrammer og
kritisk tænkning.
Dette arbejde indgik i den indledende fase af Erasmus+ Key Action 2
projektet ‘”PRACTICE – Forebyggelse af radikalisering gennem kritisk
tænkning”. Der blev også foretaget interviews med lærere, skoleledere
og interessenter for at undersøge deres behov for forebyggelsestiltag og
deres syn på forholdet mellem forebyggelse af radikalisering og kritisk
tænkning.
Resultaterne viser at de professionelle i uddannelsessektoren mener,
at der er en forbindelse mellem kritisk tænkning og forebyggelse af
radikalisering. Der foreligger dog ikke officielt anerkendte metoder til
brug for forebyggelse af ekstremisme via kritisk tænkning, derfor er der
brug for strategiske efteruddannelsesprogrammer om at bruge kritisk
tænkning til at forebygge ekstremisme.
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INTRODUKTION
PROJEKTET
OG DETS
MÅLSÆTNINGER
heterogene elevgrupper med det
formål at forebygge radikalisering.
I Europa spiller skolen en vigtig rolle
i forebyggelse af radikalisering ved
at fremme social inklusion, styrke
fælles forståelse og tolerance,
udvikle elevernes kritiske tænkning
om kontroversielle og sensitive
spørgsmål (EU Kommissionen,
2017).
PRACTICE projektet udvikler og
tester innovative, participatoriske
og
samarbejdsbaserede
undervisningsmaterialer til støtte
”PRACTICE–
Forebyggelse
af for forebyggelse af radikalisering
skoler
via
strategiske
radikalisering gennem kritisk i
efteruddannelsesprogrammer,
der
tænkning” vil tilvejebringe nye
CPD tilgange, der tager højde involverer 7 partnerorganisationer
for behovet for at forholde sig til og 35 skoler i partnerlandene.
Ifølge
Paris-erklæringen
(2015) bør lærere udvikle nye
færdigheder og kompetencer for
at kunne håndtere komplekse
undervisningssituationer og for at
kunne forholde sig til heterogene
elevgrupper. Da CPD (Continuing
Professional
Development)programmer
ofte
ikke
er
tidssvarende, vil Practice tilpasse
dem således at de ved at forholde
sig til de nye behov kan medvirke
til at forebygge radikalisering.
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Projektets formål er:
At udvikle et innovativt og
kollaborativt
transnationalt
CPD program om forebyggelse
af radikalisering i skolen
At
give
lærere
bedre
værktøjer til at forholde sig til
mangfoldighed i klasseværelset
og til at forstå og forebygge
radikaliseringsprocesser
At udvikle kritisk tænkning og
styrke medborgerkompetencer
og frihed, tolerance og ikkediskrimination på folkeskolens
ældste klassetrin
At fremme inklusion af elever
fra alle etniske, religiøse og
sociale baggrunde ved at skabe
et trygt rum for at udvikle aktive
og ansvarlige medborgere

RAPPORTENS
FORMÅL
Denne
komparative
rapport
søger at aftegne dels den
eksisterende
situation
med
hensyn til radikalisering, kritisk
tænkning i skolen og CPD i Italien,
Tyskland, England, Grækenland,
Danmark og Østrig, dels forholdet
mellem kritisk tænkning og
forebyggelse af radikalisering i
undervisningssektoren.
Rapporten er koordineret af KMOP
(Grækenland).
I Anneks 2 og 3 ses de anvendte
spørgeguides. Undersøgelsen var
opdelt i to faser:
Deskresearch om projektets
temaer
Fokusgrupper og interviews
med lærere, skoleledelser og
andre interessenter
Rapporten sigter på at opsummere
situationen i de nævnte seks
lande og på at påpege eventuelle
ligheder og forskelle med hensyn
til strategier, implementering
og lærere og elevers behov
for forebyggelse af voldelig
radikalisering.
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ANVENDT
TERMINOLOGI

Ifølge Anagnostou og Skleparis
(2017) har radikalisering været på
dagsordenen i Europa i de sidste 15
år. Betydningen af ordet ”radikal”
er kontekstafhængig (Vidino,
2014). I visse sammenhænge
betyder radikalisering et ”ønske
om at frembringe politisk
forandring” (UNESCO, 2017), men
i forbindelse med forebyggelse af
voldelig ekstremisme refererer
radikalisering til den proces, hvori
en person tilegner sig ekstreme
politiske, sociale eller religiøse
ideer, synspunkter og holdninger,
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som kan føre til en legitimering af
brug af vold (Vidino,2014).
I litteraturen kan radikalisering
defineres som ”den proces hvor
en person får radikale synspunkter
sammenlignet med flertallets
normer og værdier”, voldelig
radikalisering er ”en proces hvor
personer udfører terroristisk
aktivitet eller medvirker og støtter
terrorisme” (Bartlett, Birdwell og
King, 2010 & Marone, 2016).
(Bartlett, Birdwell and King, 2010
& Marone, 2016).

METODOLOGI

Undersøgelsen
er
blevet
koordineret
af
KMOP
(Grækenland). Formålet har været
at undersøge den eksisterende
situation
med
hensyn
til
radikalisering, kritisk tænkning i
skolen og CPD i partnerlandene.
Der er indsamlet kvalitative data
fra lærere i overbygningsklasser,
skoleledere og andre interessenter
med henblik på en behovsanalyse
og fokusgrupper og interviews.
I behovsanalysen indgik et
litteraturstudie over den nationale
situation, radikalisering, relevant
lovgivning,
kritisk
tænkning,
CPD-programmer og metoder til

forebyggelse af radikalisering i
skolen. Fokusgrupper og interviews
skulle afdække behov for brug af
kritisk tænkning i undervisningen
for at forebygge radikalisering og
behov for videreuddannelse. Der
er udarbejdet nationale rapporter,
som er gengivet i annekset.
Alle
partnere
har
som
udgangspunkt
anvendt
de
samme spørgeskemaer. Dog har
partnerne hver især tilpasset
spørgeskemaerne til de nationale
kontekster. Alle informanter er
blevet informeret om projektet og
har underskrevet tilsagnsskrivelser.
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I alt har 40 skoler og 108 lærere, på partnerlande som vist i den
ledere og interessenter deltaget i nedenstående tabel:
den samlede undersøgelse, fordelt
Country

CSC, IT

Villa
Montesca, IT

BLINC, GE

MEH, UK

KMOP, GR

MHT
Consult, DK

Verein
Multikulturel,
AU

No. of schools

8 (7 public,
1 private
school)

4 (3 public
and 1 charter
school)

9 public
schools

4 public
schools

4 public
schools

5 (public
and private
schools)

6

No. of teachers

13

7

10

7

10

8

8

No. of school
leaders

3

4

2

5

2

2

No. of
stakeholders

2

3

2

2

5

8

10
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UNDERSØGELSENS
RESULTATER

RISIKOFAKTORER MED RELEVANS
FOR UNGES RADIKALISERING
Ifølge undersøgelsen kan vi ikke
definere de præcise risikofaktorer,
fordi radikaliserede unge er
forskellige og kan have forskellig
socioøkonomsikke
baggrund
og leve i forskellige kontekster.
Ifølge Ranstorp (2016) er der
9 forskellige faktorer, som
kan bidrage til radikalisering :
individuelle
sociopsykologiske,
sociale, politiske, ideologisk/
religiøse faktorer, kultur og
identitetskrise,
trauma
og
andre udløsende mekanismer,
gruppedynamik, hververe og
sociale medier. Ifølge Malkoutzis
(2011) og English Society for the
Prevention of Cruelty to Children
kan politisk ustabilitet, usikkerhed,
mangel på fremtidsudsigter på
grund af arbejdsløshed, social
eksklusion og fremmedfølelse føre
til marginalisering og eventuelt
til radikalisering. Ifølge Save the
Children (2018) lever 1,2 mio. børn
og unge i fattigdom og risikerer

social eksklusion.
Grækenland og Italien har haft
økonomisk krise og stagnation i
de sidste ti år. I 2009 havde Italien
en økonomisk tilbagegang på 5.5%
og har ikke haf nogen fremgang
siden ( Fokuc Economics, Italy
Economic Outlook, 2018). I
2013 var arbejdsløsheden på
12,5%,
ungdomsarbejdsløshed
var
31,9%
i
maj
2018
(Statista,2015). I Grækenland er
ungdomsarbejdsløsheden 20,6%
(ELSTAT, 2018).
I
Grækenland
udgør
den
økonomiske krise, fattigdom,
manglende
social
inklusion
og diskrimination nogle af de
faktorer, som kan føre til at
unge radikaliseres (Centre of
Security Studies, 2016). Ifølge
Eurobarometer(2018) mener 16%
af de unge grækere i alderen 15-24
år at ” deres stemmer tæller i EU”
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i modsætning til gennemsnittet på
48% af unge i EU. Ifølge Counter
Extremistprojektet (2019) spiller
højreradikale og anarkistiske
ekstremister en aktiv rolle. I 2015
blev ”Gyldent daggry”, som er
et parti på den yderste højrefløj,
nummer tre i valget, selvom det
ledende medlemmer var blev et
arresteret.
I Italien mener over 70% af
befolkningen at der er for mange
indvandrere i landet. Det oplevede
antal udgør 24%, det faktiske er 7%.
Det er en rodfæstet opfattelse i den
offentlige mening at indvandring
er relateret til terrorisme, selvom
der ikke findes officielle data,
som understøtter dette (Special
Eurobarometer 469, 2017). Ifølge
en undersøgelse foretaget af
Istituto Guiseppe Toniolo (2018)
om de unges holdninger til politik,
udviser mere end 40% af de
adspurgte en utilfredshed med alle
eksisterende politiske partier og
en tendens til at gå ind for protest.
Ifølge undersøgelsen ”I and the
others: young italians in the vortex
of change” (2010), er over 45% af
unge italienere xenofobiske eller
rasister, 15% er fobiske overfor
romaer, rumænere og albanere.
10,7% udtrykker homofobiske,
antisemitiske synspunkter og
12

mener at kvinder er mindre værd
en de selv. Efter valget i 2013 er
Femstjernepartiet (M5S) vokset og
indgår nu i en regeringskoalition
med Lega Nord, som er et
yderliggående højrefløjsparti, som
er stærkt imod EU og indvandring
(Corbetta, Colloca, Cavazza &
Roccato, 2018).
I Danmark vurderet PET at truslen
fra militant islamisme er høj,
mens truslen fra højreradikale
enkeltpersoner
er
stigende.
Det yderliggående parti Stram
Kurs blev opstillingsberettiget
til folketingsvalget. Partiet har
foretaget mange happenings
med afbrænding af Koranen og
yderst nedgørende udtalelser om
muslimer. Partiets leder er blevet
dømt for racisme. Partiet mener
at Danmark er for etnisk danske,
borgere med muslimsk baggrund
skal fratages deres statsborgerskab
og deporteres til muslimske lande.
Den tyske efterretningstjeneste
har siden 2014 anset islamiske
terrorangreb som den største
trussel. 760 af de i Tyskland
levende 25810 islamister anses for
disponerede for voldshandlinger.
Der har også været både højre- og
venstreorienteret ekstremisme i
Tyskland. Selvom der stadig finder
angreb på asylcentre sted, er

højreekstremismen faldet med 34%
(Counter Extremism Project). Der
var en lille stigning i yderliggørende
venstreorienterede aktioner i
2017, men denne stigning er
relateret til protesten mod G20 i
Hamburg (Online Focus). I Tyskland
anses følelsen af tilhørsforhold
og identitet for at være vigtige
faktorer i forhold til radikalisering.
Muslimske unge bliver ofte
udspurgt om de foretrækker sharia
frem for tysk lov og forfatning
(Fobo, 2017, p.5).
Ifølge Det engelske Parlament spiller
ud over de sociale og psykologiske
faktorer tre andre faktorer en
rolle i religiøs radikalisering:
identitet,
udenrigspolitik
og
socioøkonomiske faktorer.

STATISTIK
OVER NYERE
EKSEMPLER
PÅ VOLDELIG
RADIKALISERING
Der har registreret eksempler på
politisk og religiøs ekstremisme
i næsten alle 6 partnerlande.
Italien anses for at være sårbar
overfor islamisk ekstremisme,
yderliggående højreekstremisme

er kommet igen som følge af
flygtningestrømmen
og
den
økonomiske krise (Gaston, 2017).
Ifølge den italienske antifascistiske
organisation Infoantifa Ecn, har
der været 182 nyfascistiske angreb
siden 2014. I 2016 var der næsten
800 tilfælde af hadforbrydelser,
især baseret på racisme og
xenofobi (ODIHR). I 2017 Var
der 14 forhindrede, mislykkede
og gennemførte terrorangreb
i Italien. 1 var relateret til
islamisme, 8 til venstreorienteret
ekstremisme og 6 uspecificerede.
Samme år var der 26 arrestationer
relateret til islamisme, 11
til venstreorienteret og 2 til
højreorienteret ekstremisme. Der
blev afsluttet 23 retssager, 67 blev
udvist og 125 fremmedkrigere blev
overvåget (Europol,2018 & Italian
Department of the Interior, 2017).
I 2016 blev der registreret 3768
højreorienterede
angreb
på
asylcentre i Tyskland (Pro Asyl,
2017). Der var 40 jihadistiske
planlagte og gennemførte angreb
med 14 ofre, de 5 angreb var
relateret til ISIS (Frankfurter
Rundschau, 2017). Der var ligeledes
et angreb på julemarkedet i Berlin,
hvor en islamistisk terrorist dræbte
12 og sårede 48 mennesker med
en lastbil (Süddeutsche Zeitung,
2016).
13

I England blev der i 2015-2016
indberettet 7631 personer grundet
risiko for radikalisering, de 33%
kom fra uddannelsessektoren og
de 31% fra politiet. 56% af disse
personer var 20 år eller yngre,
65% blev indberettet på grund af
relationer til islamistisk terrorisme,
10 % grundet højreorienteret
ekstremisme, flertallet var mænd
(78%). I perioden 2001 til 2016
var der i England 54 dødsfald som
konsekvens af terrorhandlinger
(Home Office, 2017).
I Grækenland har der været
voldelig
radikalisering
siden
midt i 1970´erne, dog i
begrænset omfang (Anagnostou
& Skleparis, ELIAMEP 2015).
Politisk radikalisering udgør den
hyppigste form for ekstremisme.
I perioden 2012 til 20167 har
der været 85 arrestationer, de
49 var venstreorienterede, de
5 højreorienterede. Der var 70
domfældelser,
hovedsagelig
grundet
venstreorienteret
radikalisering (Europol TE-SAT,
2017). Der er formodentlig mange
højreorienterede tilfælde, som
ikke anmeldes. Mange hævder
at mordet på Pavlos Fyssas var
et højreekstremistisk angreb.
Hooliganisme er en hyppig
radikaliseringsfrom i Grækenland.
7-15% af medlemmerne i
14

organiserede
fanklubber
er
særdeles voldelige og har tidligere
været dømt for aggressiv adfærd
(Anagnostou & Skleparis, ELIAMEP
2015, 2017). Selv om religiøs
ekstremisme udgør en af de største
trusler i Middelhavsområdet, ”er
truslen fra islamistisk radikalisering
meget lav i Grækenland”(
(Anagnostou & Skleparis, ELIAMEP
2015, 2017).
I Danmark var der ifølge PET 10
arrestationer og 3 domfældelser i
2016 og 13 domfældelser i 2017,
alle tilfælde relateret til islamisk
ekstremisme.
I
2014
arresterede
sikkerhedstjenesten
i
Østrig
mistænkte
jihadister
og
personer, som var anklaget for at
financiere fremmedkrigere. Ifølge
kriminalitetsstatistikken har der
i de sidste år været et faldende
antal arrestationer relateret til
radikalisering. Fra 139 i 2014 og 59
i 2015 til 7 i de første seks måneder
af 2016 (IOM, 2018). Ifølge Europol
Te-Sat var der i Østrig i perioden
2012-2016 63 retssager relateret
til jihadisme, de 30 fandt sted i
2016 – det var 3 sager relateret til
venstreorienteret ekstremisme og
4 tilfælde af separatisme.
I perioden faldt der 107 domme
relateret til jihadisme, 1 til
separatisme og 1 uspecificeret.

OVERSIGT OVER RELEVANTE
LOVGRUNDLAG
Alle deltagerlande har indført juridiske bestemmelser til at forebygge
og bekæmpe voldelig radikalisering og/eller terrorisme. Hvert land har
udarbejdet lovgrundlag, der svarer til de eksisterende behov.
Nogle af de relevante love findes i følgende tabel:
LAND

LOV
Lovdekret 374, 18. oktober,
2001

ITALIEN

Første lovgivningspakke
vedrørende bekæmpelse af
terrorisme
Lovdekret 438, 2001

BESKRIVELSE
Kodificering af konspiration til at begå en international terrorisme
Tilladelse til myndighederne til at anvende aflytninger og til at
retsforfølge enhver person, der fremmer, skaber, organiserer eller
finansierer terrorisme
Tilladelse til myndighederne til at overvåge og aflytte
kommunikation af terrorist mistænkte
Ændringer i straffeloven: Medtagelse af eksempler på strafbare
terrorovertrædelser

Lovdekret 27. Juli 2005 N. 144
(Pinasu’s Law)
Kæmp for international
terrorism

Straf til enhver, der “træner [andre] til at forberede eller bruge
eksplosive materialer, skydevåben […] farlige kemiske eller
bakteriologiske stoffer […] med henblik på terrorisme”
Facilitering af tilbageholdelse af mistænkt og ekspedition af
processen for deportation af ikke-borgere, der demonstrerer
ekstremistiske tendenser

Lovdekret 1.8 februar 2015 N. 7
Hastende foranstaltninger til
bekæmpelse af terrorisme,
udvidelse af den internationale
mission for de væbnede styrker
og politiet

Straffe af ”lone wolf” terrorister og udenlandske krigere, der gør det
ulovligt at deltage i en konflikt i et fremmed territorium til støtte for
en terrororganisation

Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

UK

Lovdekret 28. juli 2016 N. 153

Ratificering og håndhævelse af andre EU- og internationale
konventioner og traktater

2015/2063(INI) EuropaParlamentets retningslinjer

Beslutning om forebyggelse af radikalisering og rekruttering af
europæiske borgere af terrororganisationer

Kontra Terrorisme og
Sikkerhedslov (2015)

Definerer, at specificerede myndigheder (inklusiv grundskoler og
gymnasier) spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af, at mennesker
bliver involveret terroraktiviteter
Håndhæver at statssekretæren kan give vejledning til angivne
myndigheder om udøvelsen af deres pligt
Europæisk arrestordre

GRÆKENLAND

Lovdekret N. 3251/2004

Lovdekret N. 3691/2008

Ændring af lov nr. 2928/2001 om kriminelle organisationer og andre
bestemmelser
Forebyggelse og bekæmpelse af hvidvaskning af penge fra
kriminelle handlinger og finansiering af terrorisme og andre
bestemmelser
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Lovdekret N. 3875/2010

DANMARK

Artikel 187, Straffelov
Artikel 187A, Straffelov
Lov N. 4049/2012

Ratificering og gennemførelse af De Forenede Nationers konvention
mod transnational organiseret kriminalitet og protokoller hertil
samt andre bestemmelser
Kriminelle organisationer
Terroristhandlinger
Forebyggelse af sportsvold, doping, pre-arrangerede spil og andre
bestemmelser
Kriminalisering af støtte til terrorisme

Anti-terror Pakke 2002

Håndhæver at telekommunikationsselskaber skal registrere data,
der er relevante for efterforskning af terrorhandlinger
Kriminalisering af terror-trænings aktiviteter

Anti-terror Pakke 2006

Facilitering af større efterretningsdeling mellem PET (Security and
Intelligence Service) og DDIS (Danish Military Intelligence Service)
Tilladelse til aflytninger af mistænkte

Straffelov § 136, part. 3

Forbud mod at udenlandske, religiøse prædikere kommer ind i
landet

National handlingsplan for
forebyggelse og bekæmpelse af
ekstremisme og radikalisering

Godkendelse for PET til at blokere websider med terrorindhold
(Aslam, 2017)

Tyskland er opdelt i 16 delstater som
har egne ministre. Bekæmpelse
og forebyggelse af voldelig
ekstremisme er placeret dels hos
Det tyske Indenrigsministerium
og Ministeriet for Familie,
Seniorer, Kvinder og Unge og
dels i delstaternes indenrigs- og
socialministerier. Selvom der ikke
foreligger en national handleplan,
er der fælles retningslinjer,
da staten ikke kan påtvinge
delstaterne en bestemt politik.
På lokalt niveau er der etableret
adskillige rådgivningscentre for
radikaliserede unge og deres
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familier (Sais & Fouad, 2018).
Østrig har et omfattende juridisk
lovkompleks der skal forhindre
terrorisme. Det omfatter også
kriminalisering af træning i
terroristiske lejre, aflytning af
mistænkte med dommertilladelse,
forbud mod brug og distribution
af ISIS eller al Qaida symboler,
forebyggelse af mindreåriges
udrejse til kampzoner og fratagelse
af statsborgerskab hos personer
med dobbelt statsborgerskab,
som frivilligt og aktivt tager del
i terroristiske aktiviteter (United
States Department of State, 2018).

OVERSIGT OVER OG EVALUERING AF
UDVIKLINGEN OG IMPLEMENTERINGEN AF
FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER OVER
FOR RADIKALISERING I SKOLER
De fleste partnerlande har
officielle forebyggelsesmetoder
til forebyggelse af voldelig
radikalisering
i
skoler.
I
England,
Tyskland,
Danmark
og Østrig findes der officielle
handlingsplaner til at forebygge
radikalisering i skolen. I Danmark
er der også tiltag til at modvirke
og håndtere radikalisering. I Italien
og Grækenland findes der ikke
officielle nationale indsatser.
I Italien er der ingen nationale
handlingsplaner for at forebygge
radikalisering i skolen. Ifølge
de nationale læseplaner skal
børn tilegne sig bevidsthed om
rettigheder og pligter, almindelige
adfærdsregler,
kulturel
mangfoldighed,
eksistentielle
og religiøse temaer. Skolen skal
også give grundlag for aktivt
medborgerskab, men der findes
kun specifikke målformuleringer
for mellemtrinnet (12-14 år).
Hver enkelt skole skal organisere
konkrete didaktiske aktiviteter og
kan deltage i relevante projekter
og kurser på nationalt og regionalt

niveau. I Grækenland er der ingen
officielle strategier, men der findes
bestemmelser om forebyggelse af
kriminel adfærd hos mindreårige
(Artikel 11v.3860/2010), som
følger EU retningslinjer om at
forebygge unges radikalisering
(European Commission 2016).
Den engelske regering har udgivet
retningslinjer for forebyggelse af
radikalisering. Der er ligeledes
oprettet en hotline for skoler
og
relevante
organisationer.
Hjemmesiden
educate.against.
hate tilbyder information og råd om
forebyggelse til lærere, forældre
og
skoleledere.
Regeringens
strategiprogram
PREVENT
arbejder med enkeltpersoner
og nærmiljøer for at opfordre
til at imødegå ekstremistisk og
terroristisk ideologi via kurser og
møder.
Tyskland iværksatte et nationalt
forebyggelsesprogram i 2018,
som indeholder aktiviteter i lokale
miljøer og internetaktiviteter.
Regeringen
opdaterede
den
nationale handlingsplan mod
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racisme i 2017 (USA Today,2017).
Opdragelse til demokrati er
indbygget i læseplaner, men
lærere har ofte svært ved at
integrere dette i undervisningen,
især fordi skolerne mangler
lærere. (Fobo, 2017). De fleste
relevante aktivciter foretages af
civile NGO´er som for eksempel
Violence Prevention Network,
DEVI (Verein für Demokratioe und
Vielfalt und beruflicher Bldung)
eller ufug ( ”horisont” på arabisk).
Det danske SSP system (lovbaseret
samarbejde mellem skoler, sociale
myndigheder og politi siden
1970érne) varetager indsatsen i
alle kommuner ved at identificere
risikopersoner
og
fremme
præventive
faktorer.
Lokalt
modtager systemet (”infohuset”)
bekymringer
fra
forældre,
familiemedlemmer, lærere og
socialarbejdere. En tværfaglig
gruppe vurderer om der er tale
om mistanke om ekstremisme
eller det handler om sociale
eller psykologiske problemer.
Infohusets medarbejdere tager ud
på skoler og opkvalificerer lærerne
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med viden om radikalisering.
Skolen forebygger radikalisering
ved
at
udvikle
sociale
kompetencer, kritisk tænkning og
ansvarlighedsfølelse
(Rambøll,
2018). Undervisningsministeriet
har iværksat et projekt 2017-2020
som skal styrke børn og unges
modstandskraft mod ekstreme
holdninger og negativ social
kontrol.
Det østrigske Udenrigsministerium
har sammen med Islamisk
Trossamfund
lanceret
en
informationskampagne i islamiske
organisationer, lokale centre og
fængsler. Kampagnen indeholder
også forsøg på at give østrigere en
forståelse for forskellen mellem
islam og voldelig islamisme.
Integrationskontoret har udviklet
et undervisningsprogram om
sprog og østrigske værdier, som
skal modvirke radikalisering for
nyankomne flygtninge. Regeringen
driver et rådgivningscenter og en
hotline for familier (United States
Department of State, 2018).

OVERSIGT OVER UNDERVISNINGSMETODER TIL KRITISK
TÆNKNING I SKOLER
Cambridge ordbogen definerer
kritisk tænkning som ” at tænke
grundigt over et emne eller
ide uden at lade sig påvirke
af følelser og meninger”. Alle
deltagerlande med undtagelse
af Grækenland har indført kritisk
tænkning i læseplanerne ved
at fokusere på erhvervelsen af
globalt medborgerskab, CPD for
lærere, ikke-formel uddannelse og
fremme af relevante værdier og
kompetencer.
I Italien er kritisk tænkning
relateret
til
tilegnelse
af
medborgerskab
og
globale
medborgerskabskompetencer og
udgør et grundlæggende element i
unge menneskers evne til at finde,
udvælge og organisere deres
viden i problemløsningsprocesser
(MIUR, 2016). Den nationale
Læreruddannelsesplan anbefaler
indførelse af kritisk tænkning i
undervisningen og giver lærerne
værktøjer til at fremme dialogisk
elvsamtale.
Ifølge British Council er nogle
af de anvendte metoder i
England problembaseret læring,
traditionelle teoretiske lektioner
kombineret med gruppeøvelser
og individuel vejledning som

udvikler elevernes analytiske
og kommunikative færdigheder
i
diskussionsforløb.
British
councils” Connecting Classrooms
Programme” involverede 800
lærere i et CPD program i 20172018. Programmet gav lærerne
praktiske strategier til at fremme
kritisk tænkning og alle deltagere
skulle implementere et eller flere at
elementerne i deres undervisning.
Programmet ”Critical Thinking for
Achievement” trænede deltagerne
i at styrke elevernes kompetence
i selvstændig håndtering af
komplekse spørgsmål, kritisk brug
af data og argumentering baseret
på faktuel viden (Geographical
Association).
Platformen ”Extreme Dialogue”
har en samling af didaktiske
videofilm om ekstremisme, som er
baseret på virkelige begivenheder.
De skal bistå eleverne i at
identificere
ekstremister og
hververe (cultures interactive,
2016). Kritisk tænkning har altid
indgået i undervisning, men nu
mere intensivt. Metodisk indgår
både diskussioner og rollespil
(Clearing House Unterricht, 2018).
I Grækenlands uddannelsessystem
indgår der ikke metoder til
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at fremme kritisk tænkning,
selvom
lærere
finder
det
meget nødvendigt. (Vourloumi
&
THeodosiadou,
2012).
Theodosiadou (2012) fremhæver
at undervisning også bør forberede
eleverne til livet efter skolen.
De officielle danske læringsmål er
præget af Klafkis didaktsike tilgang
(Fælles mål, 2014). Denne tilgang
fokuserer på kritisk tænkning og at
lære elever at identificere de største
udfordringer for menneskeheden
og danne deres holdninger til
basale temaer. Der lægges vægt
på kritisk kildekritik og kritisk
kommunikationskompetence
(Forebyggelse og bekæmpelse af
ekstremisme og radikalisering,
National handleplan 2016, s.21).
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Nogle forskere mener at denne
tilgang er didaktisk metodisk
uudviklet ( Jensen & ØstergrenOlsen, 2017).
I Østrig er der tiltag til at fremme
fælles forståelse, respekt og
sammenhæng, som skal forebygge
udviklingen af fordomme og
vold. Unge, deres familier og
lokalsamfund inddrages i en
dialogproces til forebyggelse
af hadforbrydelser og voldelig
ekstremisme (Famira-Mühlberger
& Leoni, 2013). Der er privatskoler,
som følger de officielle læreplaner
og fokuserer på at udvikle sociale
færdigheder, selvtillid og kritisk
tænkning
(OECD-Innovative
Learning Environment Project,
ND).

OVERSIGT OVER POLITIK
OG PRAKSIS I STRATEGISKE
EFTERUDDANNELSESPROGRAMMER
(CPD - CONTINUING PROFESSIONAL
DEVELOPMENT)
Alle lande opererer med strategiske
efteruddannelsesprogrammer
(CPD
programmer)
for
at
sikre, at fagprofessionelle i
uddannelsessektoren opnår de
nødvendige kompetencer. Lærere
har mulighed for at opkvalificere
sig i globalt medborgerskab,
fremmedsprog
og
digitale
kompetencer. I Italien, Tyskland,
Grækenland og Østrig har lærere
pligt til at følge CPD programmet.
Danske lærere har ret til en
individuel CPD plan, og engelske
lærere får tilbudt kurser i e-learning
og opmærksomhedsøvelser.
Ifølge lov nr. 107/2015 skal lærere
i Italien deltage i CPD. Hver skole
udvælger temaer og etablerer
netværk med andre skoler i
regionen. Temaerne skal dog svare
til de af uddannelsesministeriet
fastlagte
prioriteter,
som
stadfæstes hvert år. For perioden
2016 til 2019 er det: fremmedsprog,
digitale
kompetencer,
nye
læringsmiljøer,
skole
og

arbejdsliv, autonomi, evaluering,
kompetencebaseret
læring,
innovative undervisningsmetoder,
integration,
medborgerskab
og
globalt
medborgerskab,
inklusion og handicap, social
sammenhængskraft
og
forebyggelse af unges dårlige trivsel
(MIUR, 2016). Italienske lærere har
ret til 5 dages arbejdsfrihed for at
deltage i relevant efteruddannelse
(Eurydice,2018).
Ifølge
lov
107/2015 får de økonomisk støtte
til undervisningsmaterialer og
kursusgebyr, når det passer til
såvel skolens uddannelsesplan og
de nationale prioriteter.
I Tyskland er efteruddannelse
også obligatorisk. Uddannelsesog kulturministeriet er ansvarlig
for indholdet, som kan foregå
centralt, regionalt eller på enkelte
skoler. Uddannelsen kan også
være organiseret af universiteter
og andre organisationer (Eurydice,
2018). Temaerne fokuserer på
inklusion af elever med handicap,
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generel pædagogik og didaktik,
interkulturel træning og ny
teknologi (European Foundation
for Democracy & Counter
Extremism Project, 2016).
Det
engelske
undervisningsministerium
anerkender at CPD programmers
effektivitet kræver et samarbejde
mellem skoleledelse, lærere og
eksperter.
Videreuddannelsen
bør fokusere på at forbedre og
evaluere elevpræstationer og på at
involvere eksperter (Department
of Education, 2016). PREVENT,
som er regeringens strategi for at
forebygge voldelig radikalisering,
indbefatter
at
bevidstgøre
om hvordan professionelle i
undervisningssektoren kan bidrage
til at forebygge at sårbare unge
bliver radikaliseret. Home Office
har udviklet et e-learningskursus,
som omfatter alle former for
terrorisme og ekstremisme (Finish
National Agency for Education).
Den græske lov 250/92 beskriver
tre former for videreuddannelse:
propædeutisk kursus på mindst
100 timer for lærerkandidater,
periodisk videreuddannelse to
gange om året, op til tre måneder
for fastansatte lærere og specifikke
kortvarige programmer fra 10
til 100 timer for alle uddannede
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lærere og op til 200 timer for
specialundervisere. CPD er frivillig
i Grækenland og tilbydes af skoler,
regionale
uddannelsescentre,
universiteter,
teknologiske
institutioner,
pædagogiske
læreanstalter, under forudsætning
af at kurserne e blevet godkendt
af Ministeriet for Uddannelse,
Forskning og Religiøse Anliggender
(Eurydice, 2018).
I Danmark har alle lærere
ifølge overenskomst ret til en
videreuddannelsesplan,
som
udformes i en drøftelse mellem
lærer og skoledelse, så både
skolens og lærerens behov
tilgodeses. Kurserne er som regel
finansieret af offentlige midler og
foregår på professionshøjskoler
(university colleges). Temaerne
skal
følge
regeringen
og
kommunernes prioriteringer. Indtil
2020 er hovedmålet at lærere skal
undervise i deres linjefag
(Strategier for læreres og
pædagogers videreuddannelse,
Danmarks
Evalueringsinstitut,
2013).
I Østrig skal lærere deltage i
videreuddannelseskurser,
som
kan foregå på en eller flere skoler
(Eurydice, 2018).

OVERSIGT OVER PROJEKTER, FORSKNING
OG REPORTER OM FOREBYGGELSE OG
BEKÆMPELSE AF VOLDELIG RADIKALISERING
Udover de nationale handlingsplaner, metoder og strategier til
forebyggelse og håndtering af voldelig radikalisering, er der gennemført
flere projekter og forskning, som undersøger fænomenet og leverer støtte
til lærere og studerende ift. erhvervelse af færdigheder og kompetencer
i forbindelse med bidrag til ovennævnte mål. Til vejledning: Nogle af
disse projekter findes i nedenstående skema:
LAND

PROJEKT
Det Avantgardistiske
Uddannelsesprojekt
(forskningsprojekt)

ITALIEN

The Avanguardie Educative
Project (Research Project)

BESKRIVELSE
En bevægelse af innovative skoler som bliver undersøgt af
INDIRE, der sigter mod at undersøge, hvordan undervisning og
organisatoriske ændringer kan implementeres på en skole og
integreres i andre skoler
“Manifestet”, udviklet af INDIRE og de 22 andre avancerede skoler,
definerer syv søjler, der inspirerer aktiviteter og praksis, og disse
understøtter “Galleriet med 12 innovative metoder”
De studerende er aktive medlemmer af læringsprocessen
og udvikler kritisk, reflekterende samt kreativ tænkning
(http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/debate)

Projekt at gøre Læring og
Tænkning synlig i italienske
sekundærskoler

Udvikling af en innovativ uddannelsesmodel, der kan validere og
kapitalisere disciplinær viden og færdigheder mhp. at udvikle en
række forskellige måder at tænke på

Making Learning and Think-ing
Visible in Italian Second-ary
Schools (MLTV) Project

Undersøgelse af hvordan man kan tilpasse Synlig Læring og Synlig
Tænkning i italienske offentlige gymnasier

God Sansnings projektet ved
Af Undervisningsministeriet,
Universitetet og Forskningen og
Laterza publishers

Levering af studerende der besidder værktøjer til at afkode
informationsstrømmen og udvikle en helhedsorienteret mening om
aktuelle spørgsmål samt det at kommunikere med andre

Buon senso project
By the Ministry of Education,
University and Research and
Laterza publishers

Støtte og fremmelse af skabelsen af en skolegangs kultur; en
skolegang baseret på tankemønstre og dyb forståelse (http://www.
indire.it/en/progetto/making-learning-and-thinking-visible-initalian-secondary-schools/)

(http://www.miur.gov.it/-/-buon-senso-al-via-progetto-miurlaterza-br-sperimentazione-in-nove-scuole-studentesse-e-studentia-lezione-di-pensiero-critico)

Den Narrative
orienteringsmetode

En uddannelsesmodel, der sigter mod at udvikle et sæt kompetencer
relateret til slutbrugerens empowerment og selvstyring

The Narrative Orientation
method

Anvendelse af biografiske materialer, såsom romaner, billeder,
bevægelser og ny teknologi
Målsætningen er at gøre folk opmærksomme på og ansvarlige for
livsvalg
Velegnet til alle aldersgrupper og sammenhænge (https://
federicobatini.wordpress.com/2018/10/12/progetto-noout3materiale-incontro-lettura/)
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TYSKLAND

Clearingprocedure
og
sagsbehandling: Forebyggelse af
voldelig neo-salafisme og højre
ekstremisme

Lanceret i 2016 og har til formål at stoppe radikalisering; er i
øjeblikket oprettet i seks skoler

En praktiker vejledning til
forebyggelse af radikalisering i
skoler (november 2016)

Håndbogen giver en liste over “udfordringer” ved politisk og
religiøs overbevisning, der kan opstå i et klasseværelse, og praktiske
eksempler på svar og handlinger. Den giver også en tjekliste over
indikatorer for radikalisering.

A Practitioner’s Guide on
Preventing Radicalisation in
Schools (November 2016)
UK

T’ici
Erasmus+

Undersøgelse af identiteten hos unge mennesker, der bor i
multikulturelle samfund, for at opbygge positive identitetsstrategier
i samspil med dem. (http://www.tici.eu/uk/)

Opbygning af et stærkere
Storbritannien sammen

Støtte til civilsamfundet og samfunds organisationer, der arbejder for
at skabe mere modstandsdygtige lokalsamfund, mod-ekstremisme
og tilbyde sårbare individer et positivt alternativ.
(www.gov.uk/guidance/building-a-stronger-britain-together)

Building a Stronger
Together (BSBT)

Britain

Lad os tale om det
Let’s talk about it (www.ltai.info)

Ungdoms empowerment og
innovationsprojekt
GRÆKENLAND

Youth Empowerment and
Innovation Project (YEIP)

Et initiativ til at yde praktisk hjælp og vejledning til forebyggelse af
mennesker, der støtter terrorisme
Fokus på at opbygge tætte relationer mellem skoler, universiteter,
fængsler, sundheds- og børneydelser, tilbedelsessteder,
samfundsgrupper og andre institutioner; udfordrende ekstremistiske
ideologier ved at arbejde med lokale og nationale agenturer; og
støtte til sårbare individer gennem interventionsprojekter
Et Erasmus+ projekt, der sigter mod at udforme en
ungdomsorienteret, positiv politik forebyggelsesramme til
bekæmpelse og forebyggelse af marginalisering og voldelig
radikalisering blandt unge i Europa
(https://yeip.org/about-the-project/)

Hukommelse, Ungdom, Politisk
Arv og Civilt Engagement

Undersøgelse af måden unges sociale deltagelse er formet af fortid,
nutid og fremtid og virkningen af totalitarisme og populisme i Europa

Memory, Youth, Political
Legacy And Civic Engage-ment
(MyPlace)

Sigter mod kontekstualisering af unges civile engagement,
kortlægning og forståelse af processen med (re)produktion,
transmission og (gen)fortolkning af lokal, national og paneuropæisk
politisk arv og erfaringer og forståelse for unges tiltrækning til
radikale, ekstreme eller populistiske bevægelser og sammenhængen
med den regionale, nationale og europæiske politiske arv
(https://myplaceresearch.wordpress.com/)

Power2Youth –
Frihed, Værdighed og
Retfærdighedsprojekt
Power2Youth - Freedom,
Dignity and Justice project

DANMARK

24

Målet med at udforske årsagerne til udstødelse af unge på tre
forskellige niveauer af analyse - makroøkonomisk, middelhavs og
mikroøkonomisk - og rollen som unges kollektivitet og individuelle
bidrag til de forskellige former for magt og udsigten til deres
transformation
(http://www.power2youth.eu/)

Demokratiske samfund.
Forebyggelse af polarisation og
eksklusion (2017-2018)

Et projekt udviklet af forskere fra University College Absalon og
finansieret af Det Nationale Center for Forebyggelse af Extremisme
med henblik på at kvalificere lærere og skoleledelse på skolerne til at
arbejde med modsætninger og polarisationer i klasseværelset samt
udvikle demokratiske kompetencer. Det omfatter feltforskning, et
CPD-program og en række forskellige metoder.

Ramböll Management (2016)

En gennemgang af national og international forskning til
forebyggelse af radikalisering i grundskole og videregående skoler
og på gymnasieniveau, finansieret af Undervisningsministeriet og
Ministeriet for Ligestilling.

Nettets vildveje
Pitfalls of the Internet

Online magasin udviklet af Media Council blandt børn og unge. Om
ungdom, radikalisering og ekstremisme. Emnerne er ytringsfrihed,
hadtale, falske nyheder, “ekkokamre” og “filterbobler”, algoritmer
og digitale fodtryk.
https://www.medieraadet.dk/medieradet/temaer/nettets-vildveje

AUSTRIA

Hemmingsen, Ann-Sophie
(2015)

Rapport om den danske tilgang til bekæmpelse af ekstremisme

mhtconsult (2018)

Rapport: “Medborgerskab i praksis – undervisningsportal rettet
mod unge om statsborgerskab, medborgerskab, demokrati,
empowerment, interkulturalitet mv”.

Sociale Net Conferencing

Møder mellem radikaliserede individer og deres sociale netværk

Social Net Conferencing

Net-konferencer tilbyder fængslede chancen for at udvikle,
arbejde med deres netværk, en obligatorisk plan for deres fremtid
ved frigivelse; Planen sendes til dommeren, der under retssagen
udsteder ordrer baseret på planen

https://www.diis.dk/publikationer/the-danish-approach-tocountering-extremism-holds-potential-as-well-as-challenges

Tilsynsføreren overvåger planens gennemførelse
Hovedmål: At skabe en forandring til det bedre for voldelige
ekstremister, radikale indsatte, familier, fængslet/prøvetid/
retsvæsenet
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RESULTATER AF
FELTFORSKNINGEN
Som nævnt i afsnittet Metodologi, omfattede feltforskningen
implementeringen af fokusgrupper og/eller interviews med lærere,
skoleledere og uddannelsesinteressenter for yderligere at undersøge
resultaterne af desk research samt uddannelsespersonalernes
behov, erfaringer og synspunkter vedrørende den aktuelle situation.
For implementeringen af den kvalitative forskning blev der brugt
semistrukturerede spørgsmål for at give deltagerne mulighed for at
fokusere på deres foretrukne emner på baggrund af deres egen erfaring.
Således fokuserede interviewpersoner fra forskellige lande på forskellige
problemer afhængigt af den nationale situation og eksisterende huller
og behov.

SITUATIONEN I KLASSEVÆRELSET: ELEVERNES
INDSTILLING OVERFOR HINANDEN
Som berettet af deltagerne har
de italienske elever en tendens
til at tilpasse deres personlige
mening til flertallets synspunkter,
alt imens en pædagog har nævnt
vanskeligheden hos deres elever
om at sætte spørgsmålstegn ved
deres personlige meninger og
acceptere forskellige synspunkter.
Deltagere
fra
Tyskland
fremhævede, at eleverne har
svært ved at adskille lærernes
meninger fra andres udtalelser, alt
imens de ikke er villige til at dele
deres egne synspunkter og har
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brug for motivation fra lærere.
Ifølge lærerne fra Storbritannien,
er elevernes adfærd påvirket af
deres familiemæssige kontekst.
Græske elever lader til at have
en mening og holde fast ved det.
Mange berettede, at selvom børn
udtrykker deres mening, synes de
ikke at lytte til andre synspunkter.
Selvom der fremmes frie udtryk
i klasseværelset, udveksler kun
nogle få elever meninger, alt
imens de kan have tendens til
at sætte spørgsmålstegn ved
andre opfattelser end deres egen.

Unge mennesker har ikke lært at
diskutere, læse, reflektere over
forskellige meninger og filtrere
information. Den enkelte læres
holdning antages at være en vigtig
faktor, der påvirker elevernes
adfærd i de græske klasseværelser.
I tilfælde af konflikter forsøger
italienske lærere normalt at
moderere og observere samtalen
uden at påvirke eleverne med
deres personlige meninger og
opfordre dem til at udtrykke deres
synspunkter. Alvorlige konflikter og
ekstreme meninger om følsomme
problemer syntes ikke at blive
udtrykt i italienske skoler; der blev
dog berettet om nogle tilfælde
af “vittigheder” og mobning. Det
skal bemærkes, at skolerne har
procedurer og værktøjer til at
håndtere relevante situationer.
Deltagerne fra Storbritannien
nævnte, at der undertiden er
tilfælde af fysisk og verbal vold i
klasseværelset. For at håndtere
sådanne situationer opfordres der
til diskussioner, ytringsfrihed og
respekt for andres synspunkter.
Græske lærere forsøger at løse
spændingen gennem dialog,
strukturerede
argumenter
og eksempler. Kun få brug af
erfaringsbaserede øvelser. I Østrig

forsøger lærerne, at opmuntre
eleverne til at se på et problem ud
fra et modsat synspunkt, da det
viste sig at være en vellykket måde
at håndtere konflikter på.
I
Tyskland
betragtes
meningskonflikter som et vigtigt
læringsinstrument; nogle lærere
bruger denne metode til at
opmuntre eleverne til at deltage
i samtaler og udveksle idéer. I
tilfælde af alvorlige konflikter må
lærerne moderere diskussionen og
opfordre eleverne til at fremlægge
argumenter, fakta og tænke kritisk.
Studerende fra videregående
uddannelse har sjældent brug
for en underviser til at moderere
diskussionerne; kun i tilfælde af
ubalance behøver underviseren
gribe ind. Alle elever har mulighed
for at tale frit, men ekstreme
synspunkter
skal
behandles
hensigtsmæssigt. Lærerne skal
give fakta og argumenter for at
fremme kritisk tænkning, hvilket
betyder, at de nogle gange skal
støtte modparten i diskussionen.
Lærerne
står
dog
overfor
vanskeligheder, da der bliver
stillet spørgsmålstegn ved dem af
studerende, forældre, kolleger og
offentligheden.
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DIVERSITET: ELEVERNES
PERCEPTION OG
FORSTÅELSE
I Italien er kulturel og religiøs
mangfoldighed almindelig blandt
eleverne, ifølge de fagfolk, der
deltog i den forskning, der blev
udført af Villa Montesca. Som
skoleledere påpegede, ligger
skolerne vægt på inklusion, og
der er et generelt klima af accept;
eleverne har dog berettet, at de
finder det svært at tale om og
forstå mangfoldighed i en generel
og teoretisk sammenhæng. Nogle
skoler har skabt synergier med
lokale myndigheder og eksperter,
for at identificere og håndtere
ethvert fysisk og psykisk ubehag,
som eleverne kan opleve. Det
skal her påpeges, at elever
med forskellig baggrund har en
tendens til at udelukke sig fra
gruppen, hvilket nogle skoleledere
understregede. Nogle af de lærere,
der deltog i CSC’s forskning,
berettede, at nogle af deres
elever demonstrerer ekstreme
overbevisninger, såsom integration
af dødsstraf i den italienske
lovgivning. Kvindelige studerende
blev berettet til at være mere
åbne, især i forhold til køn. Nogle
lærere forklarede, at eleverne i
reglen forstår mangfoldighed, især
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når man taler om social status,
mens flertallet understøtter, at
eleverne accepterer udenlandske
klassekammerater og børn og er
nysgerrige på forskellige kulturer
og sprog. Ikke desto mindre
var der nogle tilfælde, hvor
eleverne udtrykte højreradikale
overbevisninger om indvandrere,
ledt af den måde, som nyheder
præsenteres af massemedierne.
Italienske undervisere, interviewet
af Villa Montesca, understregede,
at accept af mangfoldighed er
et træk, som eleverne erhverver
takket være det gode eksempel på
hele uddannelsessamfundet, mens
nogle lærere, der deltog i CSC’s
forskning, påpegede, at eleverne
har en tendens til, utilsigtet,
efterligne adfærd hos voksne.
Tyske undervisere forklarede,
at der er en stigning i den
højreradikale måde at tænke på,
men hovedparten af eleverne
har en tendens til at undgå at
udtrykke dem i skolen, alt imens
lærerne også har bemærket en
ændring i elevernes adfærd, når
de er indenfor og udenfor skolen.
Samtidig er der et fald i tolerancen
overfor andre. En lærer, der

arbejder i en skole med elever
med udfordret baggrund, udtalte,
at børn er åbne, men nogle gange
kan de blive fordømmende overfor
nogle eller noget; i disse tilfælde
overvindes dette ved at lytte til
argumenter.
I en af de britiske skoler forklarede
lærere, at eleverne ofte er
snæversynede, idet de er påvirket
af det sted, de bor, og deres
rollemodeller; hvilket betyder, at
de normalt har begrænset kontakt
med
mangfoldighed.
Denne
begrænsede eksponering påvirker
deres forhold til mennesker med
forskellig baggrund, idet elever
ind imellem udelukker børn med
forskellig kulturel eller religiøs
baggrund fra deres gruppe; i øvrigt
synes børn med handicap at være
mere hurtige til at være ofre for
mobning. Lærere, der arbejder i
interkulturelle
sammenhænge,
erklærede,
at
eleverne
i
sådanne tilfælde ikke opfatter
mangfoldighed som et problem,
selv om der er nogle tilfælde af
diskrimination og mobning.
Nogle lærere og skoleledere fra
Grækenland udtalte, at eleverne
forstår og er åbne overfor
mangfoldighed og er mere
følsomme over for spørgsmål
som handicap. Der var også
nogle
modsatte
meninger,

der understøtter, at elever ser
mangfoldighed som noget langt
fra dem og udtrykker ekstreme
synspunkter imod indvandrere
og mennesker med forskellige
religiøse overbevisninger; en lærer
berettede hændelser af racisme og
mobning i skolerne.
En dansk lærer og en skolepsykolog
nævnte sager om elever, der
omfavnede
nazismen,
men
læreren betragtede det ikke
seriøst, da det syntes som en fase,
der ville passere. To lærere delte
deres erfaring med en forælder og
en elev, der gik i en privat arabisk
skole, som blev medlem af Hizbut-tahrir, og skolen bortviste den
pågældende elev.
KILDER TIL INFORMATION
OG DERES INDFLYDELSE
PÅ ELEVER OG
STUDERENDE
I alle deltagende lande betragter
lærere internettet som den
vigtigste informationskilde, som
eleverne bruger, hvilket påvirker
deres meninger og synspunkter;
især synes sociale medier at være
den vigtigste faktor til at påvirke
børn. Nogle italienske deltagere
understregede, at eleverne ikke
har nogen sammenligning med
eksterne kilder, mens denne
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kilde ikke stimulerer refleksion.
Udover internettet, er familien
en anden kilde til elevernes
oplysninger,
gældende
for
Italien, Storbritannien, Tyskland
og Grækenland. I Grækenland,
Tyskland og Storbritannien synes
også peer-to-peer grupper og
venner at påvirke de unge. Nogle
græske lærere nævnte også skolen.
Som mange deltagere påpegede
synes elever fra Grækenland,
Italien og Danmark passivt
at modtage de tilgængelige
oplysninger. En deltager fra
Grækenland
understregede
vanskeligheden ved at eksekvere
en kritisk tilgang til de oplysninger,
som familien modtog. En nævnte,
at eleverne er i stand til kritisk at
henvende sig til de tilgængelige
informationskilder, når de bliver
behørigt informeret. Om italienske
elever blev det berettet, at de
er misinformerede om aktuelle
emner, såsom køn og migration,
samt religion, især relateret til
islam. En af lærerne beskrev, at
nogle gange kopierer eleverne
simpelthen
de
oplysninger,
de finder på internettet, og
kan ikke nødvendigvis forklare
deres mening, mens andre læer
nævner
dee
vanskeligheder,
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som eleverne står over for, når
de skal udføre research. Nogle
eksperter nævnte, at da eleverne
ikke har udviklet deres kritiske
tænkningskompetencer,
har
de en tendens til at tro på alt,
hvad de hører. Nogle italienske
eksperter fremhævede manglen
på para-verbal, ikke-verbal og
ansigt-til-ansigt kommunikation
grundet brugen af internettet.
Tyske lærere nævnte, at omfanget
af denne proces påvirkning på
kritisk tænkning ift. information
afhænger af typen af skole. Lærere
fra Storbritannien foreslog, at
medieuddannelse skulle gives til
studerende for at hjælpe dem
med at forstå falske nyheder.
Danske lærere understregede
deres bekymringer vedrørende
elevernes liv på internettet og
risikoen for ekstremisme på grund
af de billeder, der gengives. Danske
studerende synes ikke at kunne
gå kritisk til falske nyheder eller
opfatte forskellen mellem jokes og
ekstreme synspunkter. Denne store
eksponering kan, som en ekspert
påpegede, føre til normalisering
af voldelige fænomener og adfærd
samt reproduktion af misbrug af
sprog og elevernes adfærd.

PROFESSIONELLES
PERCEPTION OG
PROMOTION AF
KRITISK TÆNKNING
Deltagerne fra Italien, Tyskland,
Grækenland og Storbritannien
understregede,
at
begrebet
kritisk tænkning omfatter evnen
til at tænke rationelt uden at
lade følelser og meninger påvirke
argumentationen; evnen til at
sætte spørgsmålstegn ved ting
og se på fakta fra forskellige
vinkler; konstruktion og evaluering
af argumenter; evnen til at
filtrere information, evaluere og
sammenligne stimuli fra forskellige
kilder og deres pålidelighed;
udveksling af synspunkter og idéer
og lytning til andre mennesker; og
processen med selvrefleksion.
Nogle italienske lærere påpegede
den forskellige grad af udviklingen
af kritisk tænkning afhængigt af
typen af skole; tekniske skoleelever
er berettet at have færre
chancer for at udvikle sådanne
færdigheder på grund af det
undervisningsmateriale, de læres.
For eksempel kan studerende,
der deltager i filosofiske og/eller
sociologiske emner, finde det
lettere at gå kritisk til information.
Religionsundervisere, humaniora

og
samfundsfagsundervisere
antages at finde lettere at facilitere
udviklingen af den kritiske
tænkning, da elever, der deltager
i sådanne lektioner, allerede
har erhvervet de nødvendige
færdigheder; Ikke desto mindre
foreslog
nogle
italienske
interviewere, at visse emner
kunne være mere inkluderende
i indholdet, såsom religion som
skulle omfatte undervisning i flere
religioner og religiøse retninger
end
katolicismen.
Mange
italienske lærere oplyste, at kritiske
tænkningskompetencer udvikles i
løbet af hele skolens forløb, mens
nogle nævner, at kompetencerne
stimuleres i alle fag; skolesystemet
er i stand til at understøtte en
sådan udvikling. Nogle østrigske
deltagere understregede, at for
at fremme kritisk tænkning bør
lærerne selv udvikle sådanne
færdigheder.
Undervisere fra Tyskland udtalte,
at det er deres job at lære
eleverne om vigtigheden af kritisk
tænkning, og det er derfor vigtigt,
at lærerne fremmer det i deres
daglige arbejde. Interessenterne
nævnte imidlertid, at selv om
kritisk tænkning er virkelig vigtig,
er det blevet svært at integrere
det i de uddannelsesmæssige
retningslinjer. På den anden
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side syntes de græske lærere
ikke at kunne identificere deres
nøjagtige rolle i processen med
at fremme kritisk tænkning,
mens det blev berettet, at det
græske uddannelsessystem ikke
fremmer udviklingen af sådanne
færdigheder.
Italienske lærere forsøger at lette
udviklingen af elevernes kritiske
tænkningskompetencer ved at
støtte deres bløde færdigheder
i forbindelse med skolens fag;
for eksempel med tekstanalyse,
gruppearbejde,
simuleringer,
peer-uddannelse,
ikke-formelle
aktiviteter og debatter. Nogle få
andre nævnte metoder, såsom
at opmuntre eleverne til at læse
bøger og engagere sig i forskning og
teaterprojekter, for eksempel om
migration og virkningen af falske
nyheder. En skoleleder nævnte
brugen af teknologi som en metode
til at udvikle sådanne færdigheder.
Tyske lærere understregede, at
de bruger en række metoder til
at fremme kritisk tænkning, men
disse afhænger af typen af skole,
elevernes alder og interesse. De
tilføjede en UNESCO-læreplan, som
omfatter
menneskerettigheder,
accept af andre, miljøbeskyttelse
og bekæmpelse af fattigdom og
elendighed. Teachers from the
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Storbritannien forklarede, at de
for at fremme kritisk tænkning
forsøger at forsyne deres elever
med et sikkert miljø, hvor alle
kan udtrykke deres mening;
at tilskynde til indsamling af
oplysninger fra forskellige kilder;
at støtte deres elever i selvudtryk
og argumentere for, at intet svar er
forkert; at fremme kommunikation
og respekt blandt eleverne samt
nysgerrighed om ‘hvad der er
anderledes’; starte debatter og
fremme ikke-formel uddannelse.
Engelske skoler forsøgte også at
indføre pædagogiske metoder
til at give eleverne mulighed
for at tænke kritisk og udtrykke
forskellige meninger.
Græske lærere forsøger at fremme
udveksling af idéer, indføre
forskellige emner til diskussion, give
stimuli samt forskellige meninger
og argumenter. En skoleleder
forsøger at fremhæve, at personlig
mening ikke altid er korrekt.
Ifølge
universitetsprofessoren,
der deltog i forskningen, så skulle
sammensætningsøvelserne
og
samarbejdet mellem eleverne,
eliminere af troen på, at der kun er
en uddannelsesmanual at lære ud
fra, og at kendskabet til forskellige
kilder kunne bidrage til udviklingen
af kritisk tænkning.

Deltagere fra Danmark erkendte
betydningen af skoler, der fremmer
kritisk tænkning og delte, at de
forsøger at gøre det ved at udfordre
fordomme,
generaliseringer
og ved at skabe et klima med
accept af forskellige synspunkter
i klasseværelset. De fleste lærere
nævnte, at de forsøger at stimulere,
at der stilles spørgsmålstegn ved
informationskilder.
Østrigske deltagere hævdede at
fremme af kritisk tænkning kunne
lettes gennem opgaver, der kræver
selvstændig tænkning og et klima
med accept og fritænkning i
klasseværelset.
Introduktionen
af et selvstændigt politisk emne i
samfundsfag og kommunikationen
med civilsamfundets aktører
blev også betragtet som vigtige
på
skoleplanen.
Østrigske
lærere nævnte, at de forsøger at
facilitere udviklingen af kritiske
tænkningskompetencer ved at
præsentere eleverne for, hvordan
forskellige kilder kan berette om
samme begivenhed på forskellige
måder og have tendens til at
være vildledende. En interessent
nævnte, at lærerne skulle
engagere eleverne i samtaler om
kontroversielle spørgsmål og give

dem frihed til at udtrykke sig og
henvende sig til emner på deres
egen måde.
Næsten alle deltagere var enige
om, at der er visse færdigheder,
som eleverne skal erhverve for at
udvikle kritisk tænkning. Italienske
lærere nævnte evnen til at udveksle
synspunkter og meninger, aktiv
lytning, personlige aflæsninger
og udforskning og verifikation
af forskellige informationskilder.
Skoleledere tilføjede evnen til at
udveksle idéer, samtidig med at
man overholdt reglerne for en
debat, som en anden nødvendig
færdighed. Græske deltagere
tilføjede evnen til at reflektere
over andres meninger og håndtere
nyheder, der fremmer had. Lærere
fra Østrig udtalte, at selvtillid og
uafhængighed er to forudsætninger
for at sætte spørgsmålstegn
ved personlige meninger og
handlinger. Begrundelsen for ens
argumenter blev også betragtet
som vigtig for udviklingen af kritisk
tænkning. En østrigsk lærer for
elever med indvandrerbaggrund
understregede betydningen af
grundlæggende
færdigheder,
såsom læsning og kommunikation.
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KRITISK
TÆNKNING
OG FOREBYGGELSE AF
RADIKALISERING
Nogle italienske lærere og
skoleledere
præciserede,
at
hvis radikalisering er defineret
som et voldeligt udtryk for
intolerance, er der ikke sket
sådanne tilfælde i deres skoler;
hvis begrebet beskriver processen
med vedtagelse af ekstreme
overbevisninger, der fremmer en
ideologi, bør der tages hensyn til
nogle hændelser for udelukkelse
og progressiv marginalisering.
Nogle interviewere nævnte, at
skolen er et kontrolleret miljø,
hvor tegn på radikalisering kunne
opdages. Faktisk har nogle skoler
procedurer for at tage sig af disse
signaler i samarbejde med lokale
sociale og sundhedstjenester.
Det er værd at nævne, at de
fleste af de græske deltagere har
linket radikalisering til ekstreme
synspunkter og adfærd; kun en
skoleleder og en interessent kunne
adskille voldelig og ikke-voldelig
radikalisering. Faktisk nævnte
skolelederen at det at have
forskellige synspunkter end dem,
der almindeligt accepteres, er et
sundt kendetegn for unge.
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Deltagerne fra alle lande mener,
at der er en sammenhæng mellem
kritisk tænkning og forebyggelse af
radikalisering. Italienske deltagere
understregede, at radikalisering
normalt er en konsekvens af
marginalisering og individets behov
for en følelse af tilhørsforhold,
mens kritisk tænkning faciliterer
dekonstruktionen af stereotyper
og er det første skridt i retning
af forebyggelse. Lærere fra
Tyskland
og
Storbritannien
nævnte, at sådanne færdigheder
faciliterer forståelsen af forskellige
synspunkter
og
spørgsmålet
om nyheder og information.
Karakteristisk har en tysk lærer
nævnt, at kritisk tænkning “også
kan ses som en modgift mod
radikalisering”. Græske deltagere
fremhævede, at kritisk tænkning
og erhvervet viden også kan
bidrage til at eliminere ekstreme
synspunkter. En underviser fra
Østrig støttede også, at disse
færdigheder kan bidrage til at
modstå de ekstreme ideologier.
En anden forklarede imidlertid,
at de ikke nødvendigvis bidrager

til forebyggelsen af radikalisering,
men
til
forebyggelsen
af
fænomenernes konsekvenser for
enkeltpersoner. Danske deltagere
nævnte skolens vigtige rolle i et
sådant venture.
FORTSATTE FAGLIGE
UDVIKLINGSPROGRAMMER

Italienske
folkeskolelærere,
der blev interviewet af CSC,
berettede, at de eksisterende CPDprogrammer og deres indhold er
utilstrækkelige og ikke opfylder
deres nuværende behov, da
emnerne ofte ikke er opdaterede,
og trænerne i disse programmer
ikke altid er velkvalificerede,
hvilket også bekræftes af en rektor.
Det skal bemærkes, at sådanne
problemer kun blev identificeret i
offentlige skoler, da private skoler
lader til at være mere selektive i
valget af trænere og undervisere.
Lærere, der deltog i undersøgelsen
foretaget af Villa Montesca,
bekræftede, at der ikke er officielle
programmer med fokus på kritisk
tænkning, da de eksisterende
blandt andet prioriterer emner
som
integration,
globalt
statsborgerskab,
integration,
handicap og social samhørighed.
Skoler
indfører
imidlertid
procedurer for at tage sig af

signaler for voldelig radikalisme,
samarbejde med lokale sociale
myndigheder og sundhedsvæsener,
politimyndigheder
og
lokale
myndigheder for prognoser og
levering af psykologisk støtte direkte
i skolen. I Tyskland er der kurser,
men indholdet er ikke altid nyttigt,
dog anses støtte for nødvendigt.
Interessenter
understregede,
at længerevarende kurser, der
kræver ekstra indsats, har mindre
hyppig deltagelse af pædagoger.
De
fleste
CPD-programmer
udbydes af den centrale statslige
uddannelsesmyndighed i hver
føderal stat. Græske lærere
forklarede, at de ikke var
bekendte med CPD-programmet
fra
offentlige
myndigheder,
men til gengæld bekendte med
flere
selvforbedringsseminarer.
Desuden
nævnte
skolens
studievejleder
manglen
på
undervisningsmateriale.
Nogle
interessenter fra Østrig forklarede,
at de tilbyder undervisning
til lærere om fænomenet
radikalisering og dets proces samt
rådgivning i løsningsorienterede
tilgange. Selv om der er flere
initiativer, kører disse separat.
Engelske og danske deltagere
fokuserer på de nuværende behov
for CPD-programmer.
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deltagere
nævnte
FORSLAG TIL FORTSAT Græske
behovet for konsekvent træning,
FAGLIG UDVIKLING
Italienske og græske deltagere
nævnte, at lærere bør trænes i
ikke-formel uddannelse; deltagere
fra
Grækenland
fokuserede
på behovet for at håndtere
situationer i virkeligheden og
måder at implementere teorier
gennem erfaringsbaseret læring,
mens en lærer understregede,
at det skulle være obligatorisk.
Et mere konsekvent program, en
seriøs tilgang og sammenhængen
mellem teori og praksis er
nødvendige
i
Grækenland.
Italienske lærere understregede,
at uddannelse skulle finde sted
i arbejdstiden, samtidig med
at en studiecentreret tilgang
blev betragtet som afgørende
sideløbende med deltagelse fra
familien, når sådanne programmer
oprettes. Engelske deltagere
tilføjede, at der kræves et
ordentligt træningsprogram og en
designeret træningsplan i stedet
for et udvalg af emner kombineret
sammen.
Nogle
italienske
eksperter foreslog gennemførelsen
af uddannelser, som vil fremme
dialogen i aktuelle emner,
elevernes refleksion og udvikling
af kritiske tænkningskompetencer,
såsom
maieutisk
metode.
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især til udviklingen af kritiske
tænkningskompetencer
og
forebyggelse af radikalisering.
Nogle
danske
interessenter
understregede,
at
lærerne
skal trænes til at håndtere
kontroversielle problemer, såvel
som deres egne fordomme og
“blinde vinkler”. De bør være i
stand til at have en kritisk tilgang til
deres egne normer og stereotyper.
Dette gør sig også gældende ift.
til udviklingen af en CPD med
værktøjer og metoder til lærere i
forbindelse med håndteringen af
normativitet på en professionel
måde. Lærere foreslog for et CPDprogram til måder at fremme
kritisk tænkning og tilvejebringelse
af relevant materiale.
Interessenter fra Grækenland
nævnte, at de kunne bidrage
til at yde sådanne uddannelser
til
gymnasieelever.
Konstant
opdatering af lærernes viden, nye
stimuli, kendskab til nye tilgange,
værktøjer og midler blev anset for
nyttige af universitetsprofessoren.
Italienske lærere og interessenter
oplyste, at en CPD om erhvervelse
af færdigheder i kritisk tænkning
og forebyggelse af radikalisering
er nødvendig, og man ville deltage

med interesse. Tyske interessenter betydningen af at give kurser om
foreslog, at uddannelser tilpasset interkulturelle kompetencer ikke
lærernes behov bør videreudvikles. kun til lærere, men også til eleverne;
en italiensk ekspert nævnte også
de otte nøglekompetencer for
LÆRERNES BEHOV
statsborgerskab, mens en rektor
FOR AT FREMME ET
foreslog kulturelle udvekslinger
MERE INKLUDERENDE
med kolleger fra andre lande.
MILJØ
Italienske og østrigske deltagere
nævnte behovet for, at lærerne
Italienske
deltagere har mere tid til at gennemføre
argumenterede, at de har aktiviteter
til
udvikling
af
brug for støtte fra eksperter færdigheder og kompetencer og
angående
information/træning frigøres fra presset til at afslutte
vedrørende elevernes behov, uddannelsesprogrammet.
psykologi og perception samt
klasseledelse. Støtte fra eksterne Tyske
deltagere
påpegede,
organisationer blev også nævnt at traditionelle former for
som en metode til at stimulere undervisning skal reformeres og
elevernes nysgerrighed, men kun genbruges, mens nye teknikker
hvis den er i overensstemmelse og metoder også er nødvendige.
med skolens pædagogiske og Støtte er nødvendig, men varierer
uddannelsesmæssige politikker og fra skole til skole med hensyn til
strategier. Nogle lærere nævnte materiale, kurser, metoder og
også behovet for kommunikation teknikker. Lærerne understregede
med kollegaer for at udveksle også behovet for velfungerende
erfaringer og skabe en fælles metoder og teknikker, som er
holdning til følsomme spørgsmål. blevet testet og evalueret.
Et system med fordele for
lærere, der bruger innovative Lærere fra Storbritannien foreslog
metoder og en ændring af at forskellige talere/oplæg deltager
evalueringssystemet, for at hjælpe i møder og træning, udvalgt
lærere med at vurdere elevernes uddannelse til specifikke emner, en
færdigheder, bør etableres af en portal til informationsudveksling,
italiensk ekspert.
retningslinjer for håndtering af
Nogle få interviewere fra Italien følsomme spørgsmål, interaktiv
og Grækenland understregede
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support og ressourcer samt møder
med forældre og skoleledere.
Danske deltagere fremhævede,
at de har brug for tilstrækkelig
arbejdstid til at opbygge et
tillidsforhold med eleverne, især
dem med en sårbar baggrund.
Denne form for forhold kan
føre til udvikling af en følelse
af tilhørsforhold og tillid til
samfundet. Den danske ekspert på
digitale medier og børn foreslog,
at lærerne skulle have mere
materiale, som vil hjælpe dem med
at lære eleverne, hvordan følelser
bruges i argumenterne, samt
hvordan algoritmer bruges i sociale
medier.
Yderligere
materiale
er nødvendigt for at opmuntre
eleverne til at læse, forstå og kritisk
nærme sig informationskilder. Som
en lærer sagde: “Mange lærere er
ikke vokset op med internettet. Vi
har kun mødt det som voksne. Vi
har ikke personlige erfaringer med
at skulle relatere til og navigere
på internettet som barn. Vi har
aldrig prøvet at være barn i denne
sammenhæng”.
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En
østrigsk
lærerstuderende
med
indvandrerbaggrund
understregede, at de havde
brug for mere information om
elevernes oprindelsesland og
deres specifikke behov for at
kunne
diskutere
følsomme
emner. Ifølge nogle interessenter
bør lærerne også informeres
om fænomenet radikalisering
og dets aspekter. Lærere og
interessenter nævnte, at de har
brug for mere sammenhæng med
beslutningstagere, organisationer
og familier. Lærerne har brug
for et centralt kontaktpunkt
og muligheder for at udveksle
erfaringer og få tilsyn.
På samme måde anses den
konstante
tilstedeværelse
af eksperter på skoler i
Grækenland nødvendig, ligesom
det er nødvendigt at give
lærere motiver til at deltage i
relevante
kurser/uddannelser.
Uddannelsesmateriale,
støtte
fra skoleledelsen og eksterne
faktorer samt didaktiske timer om
kontroversielle forhold blev også
foreslået.

KRITISK ANALYSE
AF RESULTATER OG
KONKLUSIONER
Selvom lærere fra deltagerlandene
berettede at i forsøge med at skabe
et klima med accept og frit udtryk,
var det ikke alle studerende, som
var villige til at udtrykke sig. Faktisk
blev eleverne berettet om at være
tilbageholdende med at dele deres
mening i klasseværelset og ikke
være åbne for andre synspunkter,
selvom der også var tilfælde af, at
eleverne engagerede sig i dialog og
udveksling af idéer. For eksempel
skal studerende fra Tyskland
motiveres af læreren, mens kun
nogle få græske studerende
deltager i diskussioner. I tilfælde
af konflikt forsøger lærerne
at
moderere
diskussionen,
tilskynde ytringsfriheden og stille
spørgsmålstegn ved ens egne
synspunkter samt at tilvejebringe
strukturerede argumenter og
eksempler.
Eleverne syntes ikke at være
bekendt
med
begrebet
mangfoldighed. Selvom italienske
skoler er inkluderende, synes

eleverne generelt at have
svært ved at forstå og tale om
mangfoldighed, imens elever
med en forskellig baggrund har
tendens til at udelukke sig fra
gruppen. Eleverne plejer dog
at acceptere klassekammerater
med en forskellig baggrund.
Studerende fra Storbritannien
blev berettet at være mindre
tolerante, hovedsagelig på grund
af manglende kontakt med
mangfoldighed; mens det ikke er
tilfældet med mennesker, der har
en forskellig baggrund.
Som berettet af lærerne viser nogle
elever ekstreme synspunkter.
I Italien stemmer nogle i med
idéen om integration af dødsstraf
i lovgivningen, og mandlige
studerende blev berettet at have
mere ekstreme synspunkter om
køn og homoseksualitet. Nogle
tyske og italienske deltagere
berettede, at i nogle gange
tilfælde havde eleverne tendens
til højreekstremistisk tankegang
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vedrørende
migration.
Børn
fra Storbritannien udelukker
undertiden
klassekammerater
med forskellig kulturel eller religiøs
baggrund. Selvom de fleste græske
deltagere udtalte, at eleverne er
åbne for mangfoldighed, nævner
nogle få, at børn oplever dette
som noget langt fra dem og
udtrykker ekstreme synspunkter
om migranter. Tilfælde af
studerende der omfavner nazisme
blev berettet fra Danmark.
Dette fænomen synes at blive
forstærket af de oplysninger, som
eleverne får fra internettet. Lærere,
skoleledere og interessenter
udtrykte deres bekymringer over
elevernes liv på internettet og
de måder nettet bruges på, da
det ikke stimulerer refleksion
eller faciliterer udviklingen af
kritisk tænkning. Familie, venner,
peergrupper og i en vis grad skole
synes at være en anden kilde
til information, som eleverne
bruger. Nogle græske deltagere
understregede vanskelighederne
med at have en kritisk tilgang til
de oplysninger, eleverne modtager
fra familien. Børn blev berettet om
passivt at modtage information,
at de ikke kunne separere
falske og virkelige nyheder eller
have en kritisk tilgang til de
tilgængelige oplysninger. Manglen
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på non-verbal og para-verbal
kommunikation blev fremhævet af
italienske deltagere.
Ifølge deltagere fra Italien, Tyskland,
Grækenland og Storbritannien
er kritisk tænkning evnen til at
tænke rationelt, konstruere og
evaluere argumenter og udveksle
idéer, kritisk tilgang til information
og evaluering af forskellige
informationskilder.
Skolen
spiller en stor rolle i udviklingen
af sådanne færdigheder. I
Tyskland synes det imidlertid
at være svært at integrere det
i
uddannelsesretningslinjerne,
mens
det
græske
uddannelsessystem blev berettet
ikke at varetage udviklingen af
sådanne færdigheder. Italienske
lærere forsøger at hjælpe eleverne
med at erhverve ovennævnte
færdigheder ved at støtte deres
bløde færdigheder og opfordre
dem til at læse og deltage i
forskning og teaterprojekter. I
Tyskland forsøger pædagoger
at gøre det ved at fremme
m ennes kerett ighedsforhold,
andres accept, miljøbeskyttelse
og bekæmpelse af fattigdom og
elendighed. UK-lærere forsøger at
skabe et sikkert miljø, hvor alle kan
udtrykke sig og opmuntre eleverne
til at indsamle information fra
forskellige kilder og udveksle

meninger. Græske lærere forsøger
at fremme udveksling af idéer,
indføre forskellige emner til
diskussion, give stimuli, samt
tilbyde
forskellige
meninger
og argumenter. I Danmark
forsøger fagfolk at udfordre
fordomme og generaliseringer
og stimulere spørgsmålstegn ved
informationskilder.
Uafhængig
tænkning og et klima med accept
og frie udtryk blev anset for vigtige
i Østrig.
Som
deltagerne
nævnte,
skal eleverne erhverve flere
færdigheder for at udvikle
deres kritiske tænkning. Navnlig
mulighed
for
at
udveksle
synspunkter og meninger, aktiv

lytning, personlige aflæsninger
og udforskning og verifikation
af forskellige informationskilder,
evnen til at reflektere over andres
meninger og håndtere nyheder,
der fremmer had, selvtillid og
uafhængighed.
Hvad angår radikalisering, synes
størstedelen af deltagerne at være
uvant med begrebet, mens næsten
alle ikke kunne adskille voldelig og
ikke-voldelig radikalisering, eller var
usikre. Nogle italienske deltagere
understregede, at da skolen er
et kontrolleret miljø, kan tegn på
voldelig radikalisering påvises.
Alle deltagere ser en forbindelse
mellem kritisk tænkning og
forebyggelse af radikalisering, da
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sådanne færdigheder faciliterer
dekonstruktionen af stereotyper,
forstår forskellige synspunkter og
kan bidrage til at eliminere voldelig
adfærd. Karakteristisk har en
tysk lærer nævnt, at den kritiske
tænkning “også kan ses som en
modgift mod radikalisering”.
Italienske, tyske og østrigske
deltagere
nævnte
nogle
eksisterende
fortsættende
faglige
udviklingsprogrammer,
mens græske lærere ikke var
opmærksomme på relevante
programmer;
seltagerne
fra
Storbritannien
og
Danmark
fokuserede primært på de
nuværende behov. Eksisterende
CPD-programmer blev anset for
utilstrækkelige hvad angår indhold,
undervisere og materiale. Ingen
sådanne initiativer til forebyggelse
af voldelig radikalisering, eller
mere specifikt om forebyggelse
af fænomenet gennem kritiske
tænkningskompetencer,
blev
rapporteret fra deltagerne.
En mere elevcentreret tilgang,
med involvering af familien
blev anset for nødvendig, samt
brugen af maieutisk metode
og
erfaringsbaseret
læring
for at forbinde teori og daglig
praksis. Fremme af dialog og
lærers uddannelse ved at stille
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spørgsmålstegn ved deres egne
stereotyper og håndtering af
kontroversielle spørgsmål blev
også betragtet som afgørende.
Græske deltagere understregede
behovet
for
konsekvent
træning
vedrørende
ra d i ka l i s e r i n g s fo r e b y g g e l s e
gennem kritisk tænkning, mens
italienske lærere og interessenter
hilste
idéen
om
sådanne
programmer velkommen. Græske
interessenter nævnte, at de kunne
bidrage til udbud af sådanne
uddannelser.
Lærere berettede, at de havde
brug for støtte fra skoleledelsen,
eksterne faktorer, organisationer
og
eksperter,
hvoraf
den
kontinuerlige tilstedeværelse i
skolerne blev betragtet som vigtig
og nyttig. Træning omhandlende
elevernes behov og mind-set blev
også anset for nødvendige, for
at lærerne kunne forstå disse og
have en passende tilgang til dem.
Andre lærere foreslog behovet
for tilstrækkelig arbejdstid til at
opbygge et tillidsfuldt forhold til
eleverne, så de kan udvikle en
følelse af tilhørsforhold. Tyske
deltagere understregede også
behovet for træning tilpasset
lærernes behov for at blive
videreudviklet.

ANBEFALINGER
Det er stadig tydeligt, at de eksisterende programmer for fortsat
faglig udvikling i deltagerlandene kunne blive forbedret, især hvad
angår forebyggelse af fænomener som voldelig radikalisering. Under
hensyntagen til ovenstående konklusioner foreslås følgende anbefalinger
for at øge ydelsen af støtte til lærere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Støtte fra skoleledelsen, eksterne organisationer og ngo’er;
Kontinuerlig læreruddannelse om nye metoder til fremme af
udviklingen af kritisk tænkningskompetencer;
Måder at fremme den kritiske tilgang til nyheder og information;
Seminarer om fænomenet voldelig radikalisering, dets former og
aspekter;
Træning i nye tilgange til generel forebyggelse af radikalisering
gennem kritisk tænkning;
Træning for lærere med henblik på at bekæmpe deres egne
stereotype idéer og normativitet;
Flere uddannelser baseret på lærernes behov;
Motiver for lærere til at deltage i kurser og træning;
Flere praktiske værktøjer, ressourcer og testede metoder til
fremme af kritisk tænkning og forebyggelse af voldelig radikalisme;
sammenhæng mellem teori og daglig praksis;
Programmer omhandlede måder at håndtere heterogene grupper
af elever på;
Seminarer om elevernes psykologi, opfattelse og behov;
Udvikling af færdigheder, såsom problemløsning, ikke-aggressiv
konfliktløsning, tackling af årsager til personlige problemer,
følelsesmæssig velvære og tolerance over for mennesker med
forskellige synspunkter;
Mere uddannelsesmateriale og metoder til fremme af kritisk
tænkning, såsom brug af tekster, billeder og videoer;
Non-formal education and experiential learning to be integrated in
the official education curricula;
Oprettelse af dedikerede didaktiske timer om diskussioner og
udforskning af forskellige spørgsmål;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den kontinuerlige tilstedeværelse af sociologer, psykologer,
socialarbejdere og andre eksperter på skoler;
Lærernes kontinuerlige personlige udvikling gennem seminarer,
træning og fortsatte faglige udviklingsprogrammer til håndtering af
konfliktsager;
Lærernes uddannelse i, hvordan man modererer debatter om
følsomme emner ved at være neutral og ikke påvirke eleverne med
egne politiske meninger;
Måder at tilskynde eleverne til at udveksle synspunkter og
meninger, reflektere over andre menneskers idéer og undersøge
troværdigheden af informationskilder;
Familiers og interessenters engagement i udviklingen af strategier,
der henvender sig til eleverne;
Oprettelse af et trygt rum for fremme af dialog og meningsudveksling;
Oprettelse af et online forum med tilgængelige ressourcer og
materiale om følsomme emner;
Oprettelse af et netværk til kommunikation for lærere om de
metoder, de bruger til at håndtere konflikter, voldelig adfærd og
ekstreme meninger og til at fremme kritisk tænkning;
Formidling af tilgængelige træningsprogrammer;
Træning/seminarer for undervisere for at kunne diskutere
kontroversielle emner i klassen, såsom køn, homoseksualitet,
migration osv.

Som illustreret gennem forskningsresultaterne skal uddannelsespersonale
udvikle flere færdigheder og kompetencer for at reagere på den aktuelle
situation; navnlig:
•
•
•
•
•
•
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Kritisk tænkningsfærdigheder såvel som færdigheder til fremme af
kritisk tænkning;
Færdigheder til at tackle og håndtere kontroversielle problemer;
Færdigheder til måder at skabe et trygt rum for alle elever mhp.
at være i stand til at udtrykke sig frit, mens de respekterer andres
meninger;
Færdigheder i hvordan man håndterer konflikter i klasseværelset;
Færdigheder i at fremme dialog og udveksling af synspunkter
Færdigheder i hvordan man går til sociale medier og onlineverdenen;

•
•

Færdigheder i måder at håndtere heterogene grupper af studerende
på;
Problemløsnings færdigheder

Følgende færdigheder betragtes som vigtige for at støtte eleverne
i udviklingen af deres kritiske tænkningsevner og som en måde at
forhindre radikaliseringsprocesser, navnlig på de følgende områder:
•
•
•
•
•
•

Fakta kontrol;
Analyse af fakta, data og argumentation;
Åben dialog og debat (udtrykke egen mening og sammenligne
forskellige meninger);
Undersøgelse og sammenligning af forskellige informationskilder;
Dekonstruktion af stereotyper;
Media-analytiske kompetencer

Lærere skal udstyres med bedre værktøjer og metoder til at diskutere
kontroversielle problemer med eleverne i klassen, hvoraf nogle er
følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kønsmæssige spørgsmål;
Religiøs praksis og skikke;
Aktuelle globale spørgsmål (krig, terrorisme, religiøs ekstremisme,
nationalisme);
Voldelig og ikke-voldelig radikalisering;
Retfærdighed og lovovertræderes rettigheder;
Migration;
Kulturelle forskelle og respekt for mangfoldighed;
Yderste højre og yderste venstre ekstremisme;
Handicap
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