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INTRODUKTION

I løbet af de sidste år er truslen fra voldelig ekstremisme og terror blevet større og udgør en trussel 
både mod borgernes sikkerhed og mod de fundamentale europæiske værdier, som er frihed, demokrati, 
lighed, retsstatsprincippet og menneskerettigheder.   

Denne udvikling strider mod en vision om et europæisk samfund, karakteriseret af pluralisme, 
anti-diskrimination, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling. 

EUs udenrigsministre vedtog Paris-deklarationen (“Deklaration om fremme af medborgerskab og de 
fælles værdier frihed, tolerance og non-discrimination gennem uddannelse”) på et møde i Paris den 17. 
marts 2015. Deklarationen definerer fælles mål for medlemsstaterne og opfordrer EU til at sikre at idéer 
og god praksis deles med henblik på at:  

 ⚙ Sikre, at børn og unge opnår sociale, medborgerlige og interkulturelle kompetencer ved 
at fremme demokratiske værdier og grundlæggende rettigheder, social inklusion og ikke-
diskrimination, såvel som aktivt medborgerskab; 

 ⚙ Fremme kritisk tænkning og mediekendskab, især i brug af Internettet og sociale medier, 
således at der udvikles modstand mod alle former for diskrimination og indoktrinering; 

 ⚙ Fremme uddannelse af dårligt stillede børn og unge ved at sikre, at vores uddannelsessystemer 
imødekommer deres behov; 

 ⚙ Fremme interkulturel dialog gennem alle former for læring, i samarbejde med andre 
relevante politikområder og interessenter.  

Paris-erklæringen fokuserer på, at lærerne har behov for at udvikle nye færdigheder og kompetencer til 
at håndtere komplekse klasserum og til tillidsfuldt at agere i mangfoldige grupper.

Desværre er de nuværende programmer for professionel faglig udvikling (CDP) indenfor området ikke 
altid tilstrækkeligt relevante for lærernes behov og udfordringer. 

Overalt i Europa har skoler en nøglerolle at spille i at forhindre radikalisering, ved at fremme fælles 
europæiske værdier, såsom at fremme social integration, styrke gensidig forståelse og tolerance og 
udvikle elevernes kritiske tanker om kontroversielle og følsomme spørgsmål, som en primær beskyt-
telsesfaktor mod radikalisering.

For at imødekomme disse behov ønsker projektet PRACTICE - Forebyggelse af radikalisering gennem 
kompetencer i kritisk tænkning (Erasmus + - KA2: Strategisk partnerskab inden for skoleuddannelse) 
at fornye tilgange til professionel faglig udvikling, og imødekomme læreres behov for undervisning-
smetoder, som er relevante for forskellige elever, rettet mod at forebygge radikalisering.
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PRACTICE adresserer aktuelle udfordringer og behov i forebyggelsen af radikalisering i skolen, og under-
støtter mulighederne for lærernes professionelle faglige udvikling på dette område ved at udvikle, teste 
og formidle en innovativ tilgang, gennem participatoriske metoder i en samarbejdsproces, der involverer 
7 partnerorganisationer fra 6 lande (Italien, Østrig, Danmark, Grækenland, Tyskland og England) og 35 
skoler på lokalt, nationalt og EU-niveau. I en treårig periode (september 2018 - august 2021) vil projektet 
udvikle en EU-dækkende professionel faglig udvikling rettet mod lærere, som fokuserer på fremme af 
sociale, medborgerlige og interkulturelle kompetencer og kritisk tænkning blandt udskolingselever i 
grundskolen og på ungdomsuddannelsesniveau.

PROJEKTETS MÅL

 ⚙ At udvikle et innovativt og kollaborativt EU-dækkende professionelt fagligt udviklingsprogram 
til forebyggelse af radikalisering inden for skoleuddannelse;

 ⚙ At styrke lærere gennem kapacitetsopbyggende aktiviteter, der sigter mod at udstyre dem 
med bedre værktøjer til at adressere mangfoldighed i klasseværelset, og til at forstå og 
forhindre radikaliseringsprocesser i uddannelsesmiljøer;

 ⚙ At styrke udviklingen af færdigheder i kritiske tænkning, og styrke medborgerskab og 
de fælles værdier om frihed, tolerance og ikke-diskrimination gennem undervisning i 
udskolingsklasser.

 ⚙ At fremme inklusion af studerende fra alle etniske, religiøse og sociale baggrunde, ved at 
skabe et trygt rum til at udvikle aktivt og ansvarligt medborgerskab og åbensindethed i 
samfundet.

RATIONALET BAG PROGRAMMET FOR 
FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING  

Programmet til forebyggelse af radikalisering er det primære produkt i projektet PRACTICE, og er resul-
tatet af et samarbejde mellem de 7 projektpartnere fra ovennævnte lande, koordineret af Centro per lo 
Sviluppo Creativo Danilo Dolci.

I projektets første fase er der gennemført desk-research og interviews for at kortlægge den aktuelle situ-
ation med hensyn til radikalisering, undervisningsmetoder møntet på kritisk tænkning, behov indenfor 
professionel faglig udvikling i partnerlandene, samt forbindelsen mellem kritisk tænkning og forebyg-
gelse af radikalisering i skolesammenhæng. I undersøgelsen er foretaget individuelle interviews og 
fokusgruppeinterviews med mere end 105 lærere, skoleledere, fagfolk og interessenter. Denne del har 
været afgørende for at kunne identificere og analysere undervisningssektorens behov med hensyn til 
færdigheder og kompetencer blandt lærere og elever, for at forebygge radikaliseringsprocesser. Følgende 
er specifikke emner og tematiske områder blevet identificeret som særligt relevante at behandle. Dette 
giver mulighed for at  tilbyde lærere den nødvendige viden og selvtillid til at involvere eleverne i at 
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diskutere aktuelle emner og kontroversielle og følsomme spørgsmål, der - uden en kritisk tilgang - kan 
medføre uimodsagte perspektiver, fordomme, polariserede positioner og ekstreme synspunkter. 

Undersøgelsens sammenlignende forskningsrapport gav, som det første vidensmæssige output af 
projektet, mulighed for projektets partnere for at identificere nogle specifikke anbefalinger til brug i 
udviklingen af et forebyggelsesprogram mod radikalisering. Desuden dannede anbefalingerne fra 
undersøgelsen baggrund for træning af udskolingslærere, med sigte mod at forebygge radikalisering og 
udvikle kritiske kompetencer blandt eleverne. Det nuværende program er baseret på disse anbefalinger.

PROGRAMMETS FORMÅL 

 ⚙ At udvikle kompetencer indenfor kritisk tænkning blandt elever 

 ⚙ At fremme kritisk tænkning og konstruktive strategier til at samarbejde med elever om 
lokale, nationale og internationale problemer og uretfærdigheder

 ⚙ At adressere kontroversielle emner og udfordre synspunkter og opfattelser blandt elever 
som er baseret på misinformation 

 ⚙ At udfordre falske myter og stimulere forståelse og værdsættelse af mangfoldighed

 ⚙ At forsyne skoler med en grundviden om radikalisering og redskaber til tidlig forebyggelse.

 ⚙ At fremme ytringsfriheden gennem elevdeltagelse, samtidig med at der skabes et trygt miljø 
for sårbare elever og for kritisk tænkning og analyse.

 ⚙ At fremme værdier om demokrati, aktivt medborgerskab, pluralisme, åben kommunikation 
og åbensindethed

 ⚙ At udvikle genoprettende tilgange til at løse konflikter   

PROGRAMMETS STRUKTUR
PRACTICE er et innovativt redskab for lærere og andre fagpersoner i skolen, rettet mod at styrke elev-
ernes kompetencer til kritisk tænkning og modstandsdygtighed, ved åbent at diskutere kontroversielle 
emner. Ønsket er at understøtte skolesektoren og dens fagpersoner i at udvikle deres kapacitet gennem 
nye tilgange, metoder og internationale perspektiver indenfor forebyggelse af radikalisering gennem 
kritisk tænkning og dialog.  

Det er en Åben Uddannelsesressource (Open Educational Resource, OER), som sikrer fleksibilitet og 
tilpasningsmulighed for fremtidige brugere. Gennem det format giver det brugerne teoretisk indhold, 
strategier, innovative tilgange, praksisøvelser og uformelle undervisningsaktiviteter.
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What is an Open Educational Resource?

Open Educational Resources (OERs) are any type of educational materials that are in the 
public domain or introduced with an open license. The nature of these open materials 
means that anyone can legally and freely copy, use, adapt and re-share them. OERs range 
from textbooks to curricula, syllabi, lecture notes, assignments, tests, projects, audio, video 
and animation.

(Source: UNESCO, http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowl-

edge/open-educational-resources/what-are-open-educational-resources-oers/).

Udviklingen af programmet har fulgt to primære retningslinjer, der hver især har inddraget to hovedom-
råder, som adresseres i  redskaber og information som tilbydes:

1) lærernes behov for at forstå de forhold, der ligger bag radikaliseringsprocesser; de 
beskyttende og sårbarhedsskabende forhold, kompetencer, værdier og færdigheder, der 
skal udvikles blandt eleverne for at kunne være modstandsdygtige over for disse processer; 
de metoder og tilgange, der kan sætte lærerne i stand til at støtte deres elever i udvikling af 
kompetencer i kritisk tænkning.

2) Lærernes behov for at være bedre rustet til at adressere kontroversielle og aktuelle 
spørgsmål med eleverne, støtte dem i åbent at udtrykke og udveksle meninger og ideer, 
udfordre synspunkter, være undersøgende i forhold til misinformation og falske myter og at 
undgå polarisering, der kan føre til radikaliseringsprocesser.

For at imødekomme disse to behovsområder er programmet udviklet i to hoveddele foruden en introduk-
tion med den teoretiske baggrund bag projektet.  

Del 1 inkluderer en introduktion til forståelsen af radikalisering sammen med teoretiske aspekter, samt 
strategier og metoder til at udvikle 6 hovedområder knyttet til kompetencer til kritisk tænkning og pers-
pektivering.

For at fremme kritisk tænkning er det ikke tilstrækkeligt at tilgå fakta og tekster rationelt og kunne anal-
ysere logiske forbindelser mellem ord og begivenheder. Det er derudover nødvendigt at forholde sig 
med åbent sind og være parat til at håndtere pluralitet i vores verden på en respektfuld og inkluderende 
måde;  at være bevidst i sin omgang med kilder til viden og information, især på internettet; at kunne 
kommunikere og håndtere konfliktfyldte situationer fredeligt.    

På den baggrund er Del 1 fokuseret på følgende områder:     
 – Kritisk tænkning
 – Digital bevidsthed
 – Aktiv lytning og åben kommunikation 
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 – Åbensindethed og kreativ tænkning 
 – Interkulturel bevidsthed 
 – Konfliktløsning 

Hvert modul i Del 1 er inddelt i forskellige sektioner:
 – HVAD? ― Introduktion til emnet 
 – HVORDAN? ― Hvordan udvikle temaet i læringen - tilgange, metoder og strategier til 

læreren  
 – Understøttende materialer ― øvelser, refleksioner, læsestof til uddybet viden om emnet   
 – Udfordringer og tips knyttet til undervisningsbrug i forskellige klassekontekster   
 – Litteratur om emnet

Del 2 indeholder et katalog med mere end 50 aktiviteter til undervisningen, som lærere kan bruge direkte 
i klasseværelset til at tackle kontroversielle problemstillinger, som eleverne kan have fordomme og misin-
formation omkring, og hvorom der kan være polariserede positioner. Ønsket i denne del er at tilbyde 
lærere brugbare måder at stimulere og facilitere meningsudvekslinger og kritiske analyser af ideer og 
perspektiver på følsomme emner, hvilket kan gøre klasserummet til et trygt rum for diskussion på en åben, 
undersøgende og demokratisk måde. Undervisning om kontroversielle temaer sætter lærerne et mål om 
at reducere fordomme og samtidig at opbygge et mere tolerant samfund ved at udfordre fejlopfattelser og 
gøre dem mere modstandsdygtige over for radikaliseringsprocesser.

Elevernes kompetencer styrkes i materialet gennem praktiske undervisningsaktiviteter, rettet mod 
engagere alle elever aktivt  og kollaborativt. Aktiviteterne er fleksible og kan tilpasses til forskellige sammen-
hænge og fag i skolen. 

De emner, der dækkes af materialets del 2 er valgt ud fra de behov, lærerne har udtrykt i projektets 
undersøgelsesfase. Del 2 er struktureret på følgende måde: A) et introduktionsmodul, der foreslår en 
række praktiske måder til at stimulere åbne diskussioner og udveksling af ideer, som kan tilpasses forskel-
lige kontroversielle emner og spørgsmål, der potentielt kan opstå i klassen, eller som opfattes af læreren 
som et følsomt emne, som er svært at tage op og facilitere på en konstruktiv  måde med eleverne;   B) 6 
tematiske moduler, som går i dybden i arbejdet med følgende specifikke aktuelle emner:

 – Migration
 – Køn 
 – Kultur og identitet
 – Online Liv, Hate speech and internet mobning 
 – Diskrimination og rettigheder
 – Internationale konflikter and menneskerettigheder

Hvert modul i Del 2 er inddelt i afsnit:  
 – Introduktion
 – læringsmål 
 – Teoretisk og kontekstuel baggrund 
 – Trin for trin beskrivelse af undervisningsaktiviteterne 
 – Supplerende materialer og litteratur 

Programmet er udviklet i to formater:  
1) online version 
2) PDF verson som kan downloades og udskrives 
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TEORETISK BAGGRUND

RADIKALISERING OG KRITISK TÆNKNING     

“Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremi-
stiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi.” (Regeringens nationale 
handleplan: Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, 2016).

Der findes ikke nogen endelig og alment accepteret definition af radikalisering. Ofte bruges udtrykket om 
en proces  - enten kort eller længerevarende - der indebærer en tilslutning til en ekstrem ideologi, frem til 
at legitimere eller måske udføre voldelige handlinger. Processen kan antændes og aktiveres af en række 
sociale, personlige og samfundsmæssige omstændigheder, der kan medvirke til en øget sårbarhed hos 
individet over for en tiltrækning til ekstremistiske ideologier og grupper. (CPRLV, 2016). 

Sådanne omstændigheder kan opdeles i samfundsmæssige og/eller kontekstuelle omstændigheder og 
personlige/individuelle omstændigheder. Samfundsforhold inkluderer politisk og/eller økonomisk uro, 
nogle former for politisk diskurs og social konflikt. Individuelle omstændigheder kan omfatte psykologisk 
eller socioøkonomisk sårbarhed, usikkerhed i familiebånd og sociale netværk. Disse omstændigheder 

© Centre for the Prevention of Radicalisation Leading to Violence (CPRLV), alle rettigheder forbeholdes.
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kan på den ene side tilskynde enkeltpersoner - især unge mennesker - til at stille spørgsmålstegn ved 
status quo og deres miljø, og gå i gang med en søgen efter mening; og på den anden side at fungere 
som afsæt for tiltrækning til ekstremistiske grupper, som rekrutterer sårbare individer og tilbyder dem 
attraktive svar og visioner. Så hvor kommer kritisk tænkning ind i dette billede? Sammen med sociale og 
individuelle omstændigheder er det muligt at identificere beskyttelsesfaktorer. De inkluderer psykolo-
giske og sociale faktorer såsom en følelse af tilhørsforhold, empati og kognitive ressourcer; stærke fami-
liebånd, et inkluderende samfund, sociale netværk og inkluderende miljøer. Kritisk tænkning er blandt 
de vigtigste af de nødvendige ressourcer, som kan beskytte et individ mod tilknytning til ekstremistiske 
ideologier eller grupper.

“Kritisk tænkning kan defineres som færdigheden i at tænke rationelt, at undersøge forhold og idéer og 
forstå de logiske forbindelser mellem dem inden man accepterer og formulerer en mening og konklusion. 
Det kan beskrives som kompetencen til at indgå i refleksiv og uafhængig tænkning.”  (Wiley, 2011 - Se 
modul 2 i Del 1: Kritisk tænkning).

Ideen om kritisk tænkning fokuserer på at lære eleverne, hvordan man tænker snarere end hvad de skal 
tænke. Kritisk tænkning er færdigheder til at vurdere og stille spørgsmål til information, meninger, idéer 
og til at vurdere gyldigheden af argumenter og ideologier. Det kan fungere som et skjold mod falske 
nyheder og propaganda, og støtte individer i at opbygge deres egen identitet og uafhængige meninger. 
Kritisk tænkning er grundlaget for demokratiske samfund, da borgere fuldt ud kan udøve deres ret til 
at stemme og deltage aktivt i det demokratiske liv i deres samfund på baggrund af kritisk stillingtagen.

SKOLEN SOM ET MODSTANDSDYGTIGT FÆLLESSKAB 
Ungdom er en tid med social og følelsesmæssig sårbarhed for de fleste unge, og den er kendetegnet ved 
en søgen efter svar og efter identitet. Dette gælder især for unge, der måske ikke passer ind i mainstream 
fællesskaber, det være sig på grund af etnisk eller socioøkonomisk baggrund, kønsidentitet eller seksuel 
orientering, eller fordi de har vanskeligheder med og/eller ekskluderes i sociale sammenhænge af andre 
årsager. Skoler kan faktisk vise sig at være miljøer, der øger social ængstelse og marginalisering.

Ifølge sociolog Charles Horton Cooley er et individs selv (deres identitet eller opfattelse heraf) betinget af 
den opfattelse, som det pågældende individ har, af, hvordan mennesker omkring ser ham/hende (Rahim, 
2010). Denne forståelse, bl.a. kaldet spejl-selvet, kan forklare følelser af afvisning, manglende tilhørsfor-
hold, lav selvtillid og marginalisering, som unge mennesker, der ikke trives socialt i skolen, måske føler. 
Disse følelser kan skubbe de unge i retning af ideologier og grupper, der specifikt retter sig mod deres 
sårbarheder og giver mulighed for svar på deres søgen efter mening og fællesskab, en gruppe og et  
slægtskab, og herigennem vende effekten af spejl-selvet. Det er derfor grundlæggende, at skoler bliver til 
positive miljøer, der er i stand til at skabe fællesskab og mening. Skolen og/eller klasseværelset skal være 
et inkluderende fællesskab, der tilskynder individer til at blive modstandsdygtige.

Et modstandsdygtigt fællesskab kan defineres som en gruppe, hvis egenskaber hjælper med at fore-
bygge, at dens medlemmer engagerer sig i ekstremisme, der fører til vold. Begrebet om modstandsdyg-
tige fællesskaber fokuserer på ideen om, at stærke relationer og følelser af at høre til reducerer personers 
sårbarhed over for voldelig ekstremistisk propaganda (Stephens et al., 2019). Lærere har potentiale til 
at sikre, at deres klasseværelser - og skolen generelt - bliver resiliente fællesskaber, frem for rum for 
marginalisering og sårbarhed. For at gøre det, skal de sørge for, at klasselokalet er et trygt rum, hvor 
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alle eleverne føler sig accepterede og lyttet til. Lærere må tilskynde deres elever til indlevelse, empati og 
deltagelse i åben dialog, ved at adressere eksisterende konflikter sensitivt og konstruktivt, og arbejde på 
at forbedre relationer i klassen. Intet emne skal være tabu, men adresseres på en sensitiv måde, og alle 
skal opmuntres til at deltage aktivt. 

I den henseende er kritisk og undersøgende tænkning en grundlæggende færdighed, som eleverne har 
brug for for at lære at udvikle deres egne meninger, udforske argumenter og udfordre stereotyper. 
Anvendelse af kritisk tænkning i dialog kan medvirke til sikre, at elever, som i forhold til majoritetens 
normer i fællesskabet har andre meninger eller baggrund, respekteres for hvem de er, men også kan 
møde intellektuelle udfordringer af deres meninger, snarere end udelukkelse. En sådan dynamik har 
potentiale til at vende virkninger af ‘spejl-selv’, hvor elever kan føle, at deres stemme bliver lyttet til, og at 
de ikke er ofre for stempling og stereotyper, men fuldgyldige medlemmer af et dialogfællesskab.

MODSTANDSDYGTIGE FÆLLESSKABER
Modstandsdygtige eller resiliente fællesskaber kan danne grundlag for udvikling af modstandsdygtige rela-
tioner og personer. Fra den omfangsrige litteratur om resiliente fællesskaber kan følgende hovedpositi-
oner og temaer i forhold til resiliente fællesskaber ridses op:     

Fællesskaber der fremmer empati og følelsesmæssig intelligens. Empati er grundlæggende 
i forhold til at vende en proces præget af dehumanisering af bestemte befolkningsgrupper, som 
ofte er del af ekstremistisk propaganda og radikaliseringsprocesser.

Værdier som demokrati, pluralisme, ytringsfrihed og menneskerettigheder er fundamen-
tale i forebyggelse af radikalisering og styrke modstandskraft overfor ekstremistiske budskaber. 
At skabe en ramme af de værdier omkring fællesskaber og opmuntre til at handle på dem 
gennem civilt engagement og i hverdagslivet, kan bidrage til at hindre, at andre værdier fra 
ekstremistiske budskaber virker attraktive.

Fællesskaber præget af kritisk tænkning, hvor ethvert emne kan adresseres, kan udfordre 
falske og polariserende budskaber og propaganda gennem en kritisk forholdemåde, analyse og 
stillingtagen til argumenter og informationskilder. 
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ET FOKUS PÅ RISIKOFAKTORER OG 
BESKYTTENDE FORHOLD MOD RADIKALISERING

En anden model for repræsentation af risikofaktorer og beskyttende faktorer foreslås af Magnus Rans-
torp, en svensk ekspert og medlem af det europæiske netværk RAN Radicalisation Awareness Network 
(RAN ISSUE PAPER The Root Causes of Violent Extremism, 2016).

Ifølge Ranstorp er der et kaleidoskop af faktorer, som på kompleks vis er forbundne og krydser ind over 
hinanden, omkring en individuel radikaliseringsproces.   

Image from RAN Policy Paper: Transforming Schools into labs for democracy, 2019

Som figuren viser, er individet i centrum i en radikaliseringsproces. Udover personlige forhold som 
personlige traumer, vrede, følelse af ydmyghed mv. identificerer Ranstorp andre risikofaktorer, som 
fremstilles grafisk i det første niveau omkring individet, som indikerer ydre omstændigheder som kan 
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påvirke en person og skubbe i retning af en proces mod ekstremisme og radikalisering. Det er sociale 
faktorer (udstødelse, manglende social mobilitet, kriminalitet), politiske faktorer (udenrigspolitik, islam-
ofobi, krig), ideologiske/ politisk-religiøse faktorer (historiske missioner, ummah), kulturelle/ identitets-
faktorer (marginalisering, manglende tilhørsforhold, identitetskrise), rekrutterings faktorer (tiltræknings 
forhold i det ekstremistiske miljø, sociale medier, målretning mod personer som er i en sårbar situation), 
gruppedynamik (venskab og slægtninge, gruppetænkning, sociale medier).

For hver af disse faktorer er der en beskyttelsesfaktor, der kan fungere som et skjold mellem individet og 
en radikaliseringsproces. Hver beskyttelsesfaktor mindsker risikoen og fremmer modstandsdygtighed 
i forhold til et bestemt aspekt. Beskyttelsesfaktorerne er repræsenteret på det tredje eksterne niveau i 
forbindelse med den relaterede risikofaktor.

 ⚙ For at beskytte mod politisk fremmedgørelse er det nødvendigt at fokusere på demokratisk 
medborgerskab.

 ⚙ For at beskytte mod ideologiske forhold er det påkrævet at tilbyde religiøs viden og generelt 
fremme interkulturel bevidsthed og åbenhed overfor diversitet. 

 ⚙ For at beskytte mod identitetskrise er det nødvendigt at stimulere og muliggøre personlig 
deltagelse og aktivt medborgerskab     

 ⚙ Imod tiltrækningsforhold i det ekstremistiske miljø er støttende familie omgivelser en stærk 
beskyttende faktor. 

 ⚙ For at hjælpe personer fra negative påvirkninger fra venskaber eller slægtninge, er det 
grundlæggende at styrke autonomi, selvværd, socioemotionel trivsel og livsfærdigheder. 

 ⚙ For at beskytte mod følelser af eksklusion, skal sociale færdigheder styrkes. 

I denne kontekst spiller skolen en rolle ved at fremme medborgerskabsundervisning, som kan udvikle 
færdigheder blandt elever til at engagere sig aktivt og udtrykke sig på demokratiske måder, udvikle frede-
lige kampformer og færdigheder i konfliktløsning.      

Det tredje niveau i figuren repræsenterer konstruktive faktorer på samfundsmæssigt niveau til fremme 
af resiliente fællesskaber:  

1) Årvågenhed;
2) Tryghed
3) Uddannelse
4) Dialog
5) Inklusion
6) Omsorg

(RAN ISSUE PAPER Protective and promotive factors building resilience against violent radicalisation, 2018)
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SKOLENS ROLLE I FOREBYGGELSEN AF 
RADIKALISERING 

”Det primære formål med uddannelse er ikke kun at udvikle viden, færdigheder, kompetencer og holdninger 
og indlejre grundlæggende værdier, men også at hjælpe unge mennesker - i tæt samarbejde med forældre og 
familier - til at blive aktive, ansvarlige, fordomsfri medlemmer af samfundet. Børn og unge repræsenterer vores 
fremtid og skal have mulighed for at forme denne fremtid. Vi skal kombinere vores bestræbelser på at forhindre 
og tackle marginalisering, intolerance, racisme og radikalisering, og sikre en ramme for lige muligheder for alle. 
Vi skal bygge videre på børns og unges oplevelse af initiativ og de positive bidrag, de kan yde gennem deltagelse, 
samtidig med at vi bekræfter de fælles grundlæggende værdier, som vores demokratier bygger på ”

(Paris-aftalen, 2015)

Paris-aftalen, der blev vedtaget af de europæiske ministre med ansvar for uddannelse, og kommissærerne 
for uddannelse, kultur, ungdom og sport anerkender uddannelsens og skolernes primære rolle i at fremme 
et mere tolerant, pluralistisk og åbent samfund, der beskytter de fælles værdier om frit at kunne tænke og 
udtrykke sig, social integration og respekt for andre, såvel som forebyggelse og bekæmpelse af diskrimina-
tion i alle former.

Særligt identificerer erklæringen som et af de vigtigste mål, medlemsstaterne skal nå på uddannelsesom-
rådet, at styrke børns og unges evne til at tænke kritisk og udøve dømmekraft, således at de, især i forbin-
delse med Internettet og sociale medier, er i stand til at forstå realiteter, skelne fakta fra mening, genkende 
propaganda og modstå alle former for indoktrinering og hadefuld tale, som nøglefaktorer for at forhindre 
radikalisering.

Tilsvarende tildeler Den europæiske sikkerheds agenda, som blev vedtaget i april 2015, undervisning den 
nøglerolle, der skal spilles for at adressere de tilgrundliggende årsager til ekstremisme gennem forebyg-
gende foranstaltninger, imødegå radikalisering ved at fremme fælles europæiske værdier, fremme social 
integration, styrke gensidig forståelse og tolerance, Det fremhæves at inkluderende uddannelse kan yde et 
væsentligt bidrag til at tackle uligheder og forhindre marginalisering.

Disse forebyggende foranstaltninger repræsenterer nogle former for tidlig forebyggelse, og fungerer som 
beskyttelsesfaktorer, der kan beskytte eleverne og udgøre en form for kontrast overfor de risikofaktorer, 
der er analyseret i foregående afsnit.

Skoler står i spidsen for forebyggelse af radikalisering af flere grunde. 

For det første fordi unge i deres ungdomsår ofte kan befinde sig i en situation med bekymring og krise 
omkring identitet, og forhandling af værdier i samfundet. For det andet fordi unge ofte mangler muligheder 
og plads til at diskutere og skabe deres egen mening om emner såsom køn, diskrimination, indvandring og 
internationale konflikter mv. Begge disse elementer kan skabe grobund og sårbarhed over for ekstremis-
tisk propaganda. For at forhindre, at disse frø vokser, er skolerne i stedet nødt til at pleje robusthed og alle 
de kommunikative, sociale og følelsesmæssige færdigheder, som er nødvendige for at tackle udfordring-
erne i ungdomsårene og til at give plads til at gøre det i tryghed.
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Skolen skal tilbyde et trygt rum for eleverne til at udvikle og udtrykke deres synspunkter og overbevisninger, 
udforske ideer og deres egne grænser.

Skolers og uddannelsesinstitutioners rolle repræsenterer således et første niveau af forebyggelse - eller 
primær eller tidlig forebyggelse - der sigter mod at styrke modstandsdygtigheden over for risikofaktorer, 
der kan føre til radikaliseringsprocesser, og øge opmærksomheden omkring dette fænomen. Det mål udgør 
et overordnet mål i uddannelse, som er at forberede unge til at leve i et demokratisk samfund, respektere 
dets regler og udvikle dets grundværdier.

RAN Policy Paper – Transforming schools into labs for democracy, 2018

I dette rammesæt har skoler den primære rolle at fremme et miljø, hvor bekymringer og klagepunkter 
kan adresseres, polariserede positioner kan imødegås, kontroversielle spørgsmål åbent diskuteres og 
fejlinformerede syn og falske myter udfordret. Skoler kan især udfordre et eksklusivt identitetsmønster, 
der bl.a. kan være attraktivt i ungdomsfasen, da det tilbyder nemme og færdige svar, rigide og faste pers-
pektiver, direkte og utvetydige veje.

På et andet niveau kan lærere og undervisningspersonale på skoler spille en yderligere, grundlæggende 
rolle, ved at lægge mærke til tidlige tegn på ekstremisme og radikalisering hos elever og studerende, og 
handle relevant i forhold til sagen.

Det nuværende program til forebyggelse af radikalisering passer ind i det første niveau af tidlig forebyg-
gelse, mens elementer, der er relateret til det andet niveau, er inkluderet i PRACTICE-projektets Retning-
slinjer for lærere.
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HVAD KAN SKOLEN GØRE?
Skolens rolle i en tidlig forebyggelse af radikaliseringsprocesser kan sammenfattes i følgende elementer:                                                      
(RAN Policy Paper - Transforming schools to labs for demokrati, 2018):

1. Fremme af et demokratisk etos
 – Bevidstgørelse og fremme af grundlæggende værdier, rettigheder og friheder i demokratiske 

samfund;
 – Gøre det muligt for elever at udforske deres ideer i inkluderende rammer
 – Tilvejebringelse af et trygt rum til at tackle kontroversielle og modstridende problemstillinger
 – Udfordre ideen om absolut lederskab og autoritet, som formidles af ekstremistiske ideologier, 

der kan virke fascinerende på unge i en fase af identitetssøgning eller krise.
 – Imødegå de idéer med værdier om pluralisme, accept af kompromiser og modsatte interesser, 

og især vigtigheden af repræsentation af minoriteter. 

2. Værdsættelse af diversitet
 – Dekonstruere fortællinger om “os” mod “dem”
 – Værdsætte det bidrag, mangfoldighed har givet og giver til vores pluralistiske samfund
 – Adressere kultur- og identitet temaer, kønsroller og migration - som er emner, der udnyttes af 

ekstremistiske grupper for at fremme diskriminerende fortællinger, had og vold
 – Styrke anti-bias tilgange, modvirke stereotyper og fremme interkulturel opmærksomhed

3. Fremme af mediekendskab
 – Bevidstgørelse om emnerne hadefuld tale og falske nyheder, herunder at kendskab og 

bevidstgøre om tekniske funktioner og algoritmer, der former virkeligheden online
 – Formidle kendskab til værktøjer til bevidst at nærme sig online medier via fakta-kontrol og 

online verifikation af information
 – Adressere information forstyrrelse (information disorder), formidle forståelse af hvordan det 

påvirker demokratiet og myndiggøre elever til at modstå disse processer

For at være effektiv skal enhver strategi for forebyggelse af radikalisering, der følger disse tre primære 
søjler til at bevidstgøre og uddanne elever - først styrke lærere og udfordre deres mulige fordomme.

Af den årsag følger strukturen i dette program, som før nævnt, to retninger:  træning til lærere, og vejled-
ning til workshops og aktiviteter, som skal iværksættes og faciliteres med eleverne.

Gå videre for at starte din træning i de følgende sektioner og naviger gennem de forskellige emner. Vælg 
det, der er interessant for dig, og start med at lære og øve dig!
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DEL 1: METODER OG STRATEGIER 
FOR LÆRERE 

MODUL 1: INTRODUKTION OM RADIKALISERING  
 ”Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske 

synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi”.

(NATIONAL HANDLINGSPLAN, 2016: “Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering “)

Begrebet radikalisering blev indført for at kunne forklare hvorfor unge, som var født og opvokset i vest-
lige demokratiske lande, kunne udføre terrorhandlinger og rejse til Syrien og Irak som fremmedkrigere. 

Der findes i forsker-og praktikerkredse ikke en fælles forståelse af begreberne ekstremisme og radi-
kalisering. Der er enighed om at der ikke er en enkelt faktor, som for eksempel hjernevask af sårbare 
unge, som forårsager radikalisering.Der er også generel enighed om at radikalisering  ikke er en enkelt-
stående begivenhed, men snarere en længerevarende proces, hvor personer gradvist udvikler ideer og 
holdninger, som afviger radikalt fra samfundets gældende forestillinger og værdier. Nogle få personer 
overskrider grænsen mellem radikale tanker og voldelige handlinger, men radikale ideer fører i sig selv 
ikke nødvendigvis til voldelige handlinger. Nogle forskere har derfor foreslået at skelne mellem kognitiv 
og voldelig radikalisering. 

Radikalisering og ekstremisme er desuden relative og kontekstuelle begreber, derfor varierer deres 
betydning alt efter hvad der anses for at være “normalt” og “lovligt” i et givet samfund.

THE RADICALISATION PROCESS 
I løbet af de sidste 20 år er der blevet udviklet mange forskellige modeller, som prøver at forklare radika-
liseringsprocessen. Nogle af de kendteste er udviklet af Randy Borum og Fathali M. Moghaddam (Borum, 
R., 2011): “Radicalization into violent extremism II”. Journal of Strategic Security no. 4 ).

Borum opdeler radikaliseringsprocessen i 4 faser.  

Modellen viser hvordan oplevelse af indignation og diskrimination  gradvist tolkes som forårsaget af 
eksterne faktorer, som kan være personer, grupper eller samfundet som helhed. ually transform into 
being caused by external factors, be it persons, groups or society in general. Step by step, the young 
people direct their aggression at some enemy: ”target attribution: it´s your fault “. The last stage involves 
hatred and demonization and/or dehumanization of the responsible party, and at this stage some indi-
viduals may commit violent acts.

Source: Randy Borum, 2011
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Moghaddams model kaldes “trappemodellen”.  

Moghaddam, Fathali M. (2005): “The staircase to terrorism. A psychological explanation”. 

 

Radikaliseringen begynder på stueetagen med oplevelser af indignation og uretfærdighed.. Der kan være 
mange personer på denne etage. Mange unge kan genkende oplevelser af indignation og uretfærdighed 
og de sympatiserer ofte med de, der vælger at gøre noget ved det.  Et stadig faldende antal personer 
går videre til de næste etager og kun yderst få når til den sidste etage, hvor de “overskrider hæmmende 
mekanismer” og begår voldelige handlinger. 

Andre modeller har defineret flere differentierede trin, men kan heller ikke give en tilfredsstillende 
forklaring på spørgsmål som: 

 ⚙ Hvilke faktorer starter radikaliseringsprocessen? 

 ⚙ Hvorfor bliver ikke alle personer med de samme karakteristika radikaliserede? 

 ⚙ Hvornår og hvorfor tager nogle personer det sidste trin til voldelig ekstremisme? 

 ⚙ Er det muligt at afbryde processen og måske starte op igen på det samme eller et andet     

trin på et senere tidspunkt? 

 ⚙ Hvilke faktorer og mekanismer kan stoppe processen? 

 ⚙ Hvornår og hvordan foregår overgangen fra et trin til det næste? 

ÅRSAGER TIL RADIKALISERING 
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Radikalisering er ikke et klart og entydigt begreb. Der er ingen simple årsagssammenhænge, radikalise-
ring skal forstås som en kompleks blanding af kontekstafhængige faktorer på forskellige niveauer:  

“Radikalisering er et kontekstafhængigt fænomen. Globale, sociologiske og politiske faktorer indgår i lige så høj 
grad som ideologiske og psykologiske faktorer”. 

The European Commission, Expert Group on Violent Radicalisation (2008):  
“Radicalisation processes. Leading to Acts of Terrorism” 

Alle faktorer og mekanismer kan ikke integreres i en model. Forskere har identificeret en række faktorer, 
som fører til radikalisering. Magnus Ranstorp (The Root Causes of Violent Extremism” - RAN Issue Paper 
04/01) nævner følgende faktorer: 

Der er også taget udgangspunkt i forskellige konkrete og ydre bekymringstegn med henblik på at under-
søge, om disse forandringstegn kan være relateret til en radikaliseringsproces (Mhtconsult 2010 and 
2012):

 ⚙ Image” og ydre udtryksformer: hvor unge i det ydre ændrer image via påklædningen og 
brugen af politisk-ideologiske eller religiøse symboler mv. 

 ⚙ Adfærdsændringer: hvor unge ændrer adfærd og udtryksformer. 

Individuelle faktorer
Følelse af fremmedgørelse, 

offerstatus og 

konspirationsteorier. 

Sociale faktorer
Eksklusion og diskrimination,  

isolerede parallelsamfund, 

arbejdsløshed,dårlig 

uddannelse, kontakt med 

radikale fællesskaber. 

Politiske  faktorer

Vesten er i krig mod islam”, 

islamofobi. 

Ideologiske/religiøse 
faktorer

Voldelig fortolkning af Islam, 

de vestlige samfund opfattes 

som umoralske

Kultur- og identitetskrise 
Lack of belonging, rebellion 

against values of mainstream 

society and parents. 

Trauma og andre 
udløsnede mekanismer 

PTSD, døde 

familiemedlemmer.  



22

 ⚙ Holdningstilkendegivelser: hvor unge ændrer holdninger, sympatier og værdimæssige 
anskuelser. 

 ⚙ Relationsdannelser: hvor unge ændrer den social eomgangskreds og knytter sig til nye 
sociale, politiske eller religiøse fællesskaber. 

Selvom der ikke er konsensus om radikaliseringsteorien, er 
mange risikofaktorer kendte. Denne viden er operatio-
naliseret til konkrete forebyggelsestiltag på grundlag af 
arbejdsdefinitioner.

Der er udarbejdet mange  forsøg på at opstille effek-
tive strategier til at modvirke radikalisering ved 
at mobilisere og empower lokale myndigheder, 
undervisere, social og ungdomsarbejdere 
og civilsamfundsaktører. Målet er at skabe 
bevidsthed og resiliens over for forsøg på 
rekruttering hos de, der ikke er blevet 
radikaliseret.  

De forebyggende tiltag kan opdeles 
i tre niveauer med forskellige 
indsatstiltag, som anskuelig-
gøres i forebyggelsestrekanten 
(Hemmingsen, A., 2015):

Det generelle niveau kaldes også primære niveau. På det generelle niveau  er der en meget bred 
målgruppe, der arbejdes med alle børn og unge og med de professionelle, som arbejder med dem. 
Hovedformålet er at skabe bevidsthed om radikalisering og formidle viden og reducere potentielle risiko-
faktorer ved at fremme positive ressourcer. Det handler om at skabe aktive demokratiske medborgere. 

Der er høj grad af overlap mellem den generelle forebyggelse og de mål og aktiviteter, som præger 
normale professionelle aktiviteter undervisning og ungdomsarbejde. 

 ⚙ opbygge resiliens 

 ⚙ styrke sociale kompetencer og kommunikation

 ⚙ fremme kritisk tænkning og demokratiske værdier 
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Det specifikke niveau kaldes også det sekundære eller foregribende niveau. Målgruppen er nu ikke den 
brede, men er klart defineret og kan være: 

 ⚙ Personer som lever i risikozoner, hvor der er mange tilfælde af radikalisering (for instance 
Molenbeek in Belgium). 

 ⚙ Personer som har vist interesse for eller som allerede er i kontakt med radikale grupper 

 ⚙ Personer som udviser bekymrende adfærd 

De forebyggende tiltag skal matche målgruppen og kan bestå af:

 ⚙ Støtte- og kontaktpersoner, mentorer og forældrecoaches

 ⚙ Opbygge social kapital ved uddannelsestilbud og beskæftigelse

Et eksempel på et forebyggende præventionstiltag er COCORA projektet (2017), som forsøger at  
samskabe præventionsprogrammer sammen med lokale communities og organisationer med indsigt 
i og eksempler på radikalisering med henblik på at empower unge mennesker fra de samarbejdende 
communities og uddanne dem til at blive talspersoner over for lokale myndigheder og professionelle 
inden for forebyggelsesindsatsen.

Det indgribende niveau kaldes også den tertiære forebyggelse.  Målgruppen er personer, som er aktive 
i ekstremistiske miljøer. Målet er at reducere eskalering .

Forebyggelse kan bestå i at tilbyde:  

 ⚙ samtaleforløb hvor man via  kognitiv kritisk dialog prøver at ændre adfærdsmønstre. 

 ⚙ exitprogrammer
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DER FINDES IKKE ENTYDIGE BEKYMRINGSTEGN ELLER PROFILER 
Der findes mange forsøg på at forklare radikaliseringsprocessen ud fra forskellige faglige discipliner og 
på forskellige analyseniveauer ( individuelt- , gruppe og strukturelt/politisk niveau) ,men som sagt er der 
ikke opnået enighed om en generel radikaliseringsteori, som kan operationaliseres til at identificere de 
personer, som bliver voldelige ekstremister.  

Tilsvarende er der blevet foreslået modeller til at identificere faser, som personer gennemgår i radikali-
seringsprocesser (Silber, M. D. & A. Bhatt, 2007). Disse forsøg på at udvikle lister og modeller er imidlertid 
blevet kritiseret fra forskellig side ud fra det synspunkt, at de repræsenterer en risiko for at simplificere de 
forskelligartede processer, der præger individer og grupper i forskellige sammenhænge. Der er en fare for, 
at man drager generaliserende konklusioner på et snævert og ufuldstændigt evidensgrundlag, der bygger 
på få og udvalgte cases om personer, der har begået terrorangreb. Der er ligeledes en risiko for, at man 
skaber kontraproduktiv diskrimination og stigmatisering, fordi man arbejder med stereotypiske profiler, 
baseret på bestemte livsformer, etnisk baggrund, religiøsitet mv. - der samlet fører til en mistænkeliggø-
relse af en bred gruppe (Velthuis, T. & Staun, J., 2009). 

Sammenfattende kan det konkluderes, at det er ikke bæredygtigt at opstille lister over bekymrings-og risi-
kotegn til brug for professionelle i afdækningsøjemed. Dog påpeger en bred gruppe af forskere, at fagpro-
fessionelle i skolerne spiller en vigtig rolle, når det gælder om at identificere og forebygge radikalisering og 
ekstremisme (Rambøll, 2016; Asterisk 2016; Soei, A., 2018).

SKOLENS ROLLE I DEN GENERELLE FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING
Skolen spiller en vigtig rolle i at udvikle engagerede og demokratisk ansvarlige borgere. En afgørende 
forudsætning for dette er, at skolen kan give eleverne gode betingelser for, at de kan føle sig inkluderet og 
accepteret - og opleve sig som en integreret del af skolens fællesskab. Skolen skal desuden danne ramme 
om elevernes udvikling af kritisk sans. Skolen er ansvarlig for, at eleverne udvikler direkte erfaringer med 
at deltage og blive hørt. Skolen skal forebygge, at elever føler sig diskriminerede og stigmatiserede, og 
sørge for at modvirke elevernes gensidige fordomme.

Hvordan kan de professionnelle i skole sektoren forholde sig til disse udfordringer?

Et studie med 34 eksempler på forebyggelse af radikalisering i skolen peger på afgørende mekanismer, 
som kan have en positiv indvirkning på forebyggelsen  (Rambøll, 2016): 

 ⚙ Tillidsbaserede relationer mellem lærere og elever og eleverne imellem.

 ⚙ Rum for dialog, refleksion og kritisk tænkning i hele skolen.

 ⚙ Læringsmiljø som fremmer empati og tolerance og synliggør fordele ved forskellighed.

 ⚙ Viden om menneskerettigheder og demokrati sammen med kompetencer til at løse konflikter 
og deltage i samfundet som demokratiske medborgere.

 ⚙ Oplevelse af at være inkluderet og høre til i anerkendende relationer.
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VIDENSBEHOV OG EFTERUDDANNELSE
Forskere har ligeledes påpeget, at lærere og andre professionelle aktører i skolen kan bidrage til at 
forebygge radikalisering ved at tilegne sig viden og færdigheder i relationsdannelse (Bonell, Joe, Phil 
Copestake a.o., 2011). Lærere kan forebygge radikalisering ved at støtte og facilitere refleksive debatter 
og dialoger på en måde, der lader alle elevtyper komme til orde og blive hørt i et læringsrum, hvor 
uenighed og pluralisme udgør bærende værdier i skolens fællesskab  (Rambøll, op.cit. Laird Iversen, L., 
2014). Læreren skal opbygge et læringsmiljø, hvor det er positivt og legitimt at reflektere over normer 
og ideer, som normalt tages for givne. Læreren skal desuden arbejde henimod at etablere et ”uenig-
hedsfællesskab” i klassen. Det vil sige et fællesskab, som ikke er baseret på givne fælles værdier, men på 
løsninger af fælles udfordringer i en undersøgende proces, hvor eleverne i et sikkert og trygt rum kan 
sætte spørgsmålstegn ved både læreres og egne fordomme, forforståelser og stereotypier.

 Denne tilgang bygger på en pluralistisk og konfliktuel demokratiforståelse, som rækker ud over den 
gængse deliberative konsensussøgende forståelse (Mouffe, Chantal, 2004). Demokratisk medborger-
skab forudsætter ikke, at man kan tilpasse sig til bestemte normer og kompetencer (Biesta, Gerd, 2013). 
Demokrati opstår og skabes via aktiv deltagelse, og skolen skal give alle elever lige muligheder for at være 
legitime deltagere. 

SKOLENS ROLLE I KONSTRUKTIONEN AF MARGINALISERING, 
EKSTREMISME OG RADIKALISERING

Ifølge nogle forskere kan skolen også medvirke til at fremkalde oppositionel adfærd og radikaliserings-
processer (Gilliam, L., 2010). Synspunktet er, at skolen er en del af samfundet og reproducerer visse 
kulturelle koder, som bygger på middelklassens værdier og normer (Bourdieu & Passeron, 1990).

Elever, som afviger fra middelklassens normer, det være sig børn med etnisk minoritetsbaggrund eller 
anden socioøkonomisk baggrund, kan komme til at opleve eksklusion og kulturel marginalisering i mødet 
med skolens middelklassenormer og adfærdskrav. Eleverne kan komme til at føle sig anderledes, hvis 
de falder uden for den adfærd, der forventes af en ”normal” elev. Følelsen af at være anderledes, ikke at 
være anerkendt og blive identificeret med en bestemt religion eller etnicitet kan give grobund for, at der 
opstår en modkultur. En modkultur kan komme til udtryk i en skole oppositionel kultur eller en søgen 
efter andre former for fællesskab, som kan give anerkendelse. Forskning i dette felt peger på risikoen 
for, at skolen derved kan bidrage til at skabe en marginalisering, som kan føre til en modkultur, hvor de 
unge opbygger en identitet, hvor kernen er en fremmedgørelse over for skolens normer og værdier. Hvis 
lærerne bliver bevidste om disse mekanismer og samtidig udvikler viden og motivation for at fremme 
alle elevers inklusion, tilhørsfølelse og engagement som aktive medborgere – kan skolen medvirke til 
at forebygge radikalisering. Men samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at radikalisering er en 
kompleks og mangefacetteret proces, som hverken i skolen eller i andre sammenhænge kan forebygges 
gennem enkeltstående eller kortvarige ”quickfix” løsninger. 
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MODUL 2: KRITISK TÆNKNING 

MODULETS LÆRINGSMÅL

Dette modul præsenterer en grundlæggende analyse of tænkning, som lærere kan benytte til at støtte 
elever i at danne egne meninger, analysere og vurdere informationer og argumenter, stille kritiske 
spørgsmål og opdage logiske fejlslutninger og kognitive bias. 

Især unge bliver bombarderet med en stadig informationsstrøm og hvis de ikke er skolede i kritisk tænk-
ning, vil de tilegne sig informationer ukritisk. Kritisk tænkning er særlig vigtig i en verden præget af fake 
news, misinformation og propaganda. Hvis unge bliver overladt til selv at skulle bearbejde kontroversielle 
spørgsmål som indvandring, terror, kønsrelateret vold og seksuel orientering, kan de føle sig frustrerede 
eller forvirrede over nogle af de mest påtrængende problemer som præger Europa i dag.   Hvis de ikke 
får støtte i skolen, er de overladt til sig selv, venner og sociale medier.

Skolen kan bidrage med at udvikle kritisk tænkning, som gør det muligt at bearbejde nyheder og infor-
mation på en logisk og reflekterende måde og at forstå livet I et pluralistisk samfund, hvorved de udvikler 
modstandskraft over for ekstremisme, social polarisering og radikalisering. 

Modulets læringsmål:

1. Forstå relationer mellem ideer
2. Kritisk vurdere argumenter og ideer
3. Identificere argumenter
4. Identificere usammenhængende argumentationsformer
5. Identificere fordomme og forforståelser
6. Kritisk vurdere forskellige kilder og datafremstilling. 

HVAD?

Kritisk tænkning er evnen til at tænke rationelt, undersøge spørgsmål og ideer og forstå logiske sammen-
hænge inden at danne en mening eller konklusion. Kritisk tænkning kan beskrives som evnen at foretage 
refleksiv og neutral tænkning.

Vi tænker uafbrudt og vores tanker og tænkemåder indvirker på vores livskvalitet, valg og måder at 
opfatte tilværelsen på. Ofte er vores tænkning præget af forforståelser, stereotypier og fordomme og 
bygger på brudstykker af information og dette kan få indflydelse på vores handlinger.

Kritisk tænkning skal indøves i barndommen. Skolen skal støtte eleverne at tænke rationelt og aktivt.

Kritisk tænkning stiller spørgsmål ved ideer og påstande og søger at afgøre, om ideer og påstande 
afspejler hele billedet.
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Tænkning bygger på argumenter i argumentationsteoretisk forstand. Et argument er en række påstande, 
hvor nogle påstande (præmisserne) skal fungere som begrundelse for konklusionen.  Der er mange 
argumenter i aviser og tidsskrifter.

Kritisk tænkende personer er i stand til at analysere argumenters logiske pålidelighed. Derved undgås 
kritisk accept af ideer og påstande fra andre.

 Dette modul analyserer også hvordan egne kognitive processer kan være præget af forforståelser. Poli-
tiske udsagn og reklamer kan appellere til disse ubevidste aspekter ved tænkningen.

Det er meget vigtigt både at være bevidst om forforståelser i vores egen tænkning og at kunne identifi-
cere dem i reklame- og propagandaudsagn. 

HVORDAN?

HVAD ER ET ARGUMENT?
Et argument er et sæt påstande, hvoraf en hævdes at være sand (konklusionen) og de øvrige (præmisser) 
tjener som begrundelse.

Et argument består af to dele:

a. Konklusionen er de sætninger, som argumentet fremsætter.
b. Præmisserne er de sætninger, som skal begrunde konklusionen.

Et argument er et forsøg på at overbevise andre om at noget er sandt.

For eksempel er følgende et argument:

Det er fredag, Marie har altid jeans på om fredagen, så Marie vil have jeans på i dag.

Den sidste sætning er KONKLUSIONEN, de øvrige er PRÆMISSERNE. 

Endnu et eksempel:

Du bør afslutte din uddannelse. De, der fuldfører deres uddannelse, tjener i snit mere end de, som 
dropper ud og de får også bedre livskvalitet.

Her er den første sætning KONKLUSIONEN, de øvrige er PRÆMISSERNE, som begrunder den første 
sætning.  Man kan spørge sig selv: hvad prøver den anden at overbevise mig om? Det er ikke at velud-
dannede tjener mere, dette begrundes ikke, men hvis det er sandt, er det en grund til at afslutte sin 
uddannelse.
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HVORDAN VURDERER MAN ARGUMENTER?
Det er vigtigt at skelne mellem argumenter og påstande. Et argument er et sæt sætninger, hvoraf en er 
en påstand, som kan være sand eller falsk.

I logikken er påstande enten sande eller falske, men argumenter er ikke sande eller falske, de er enten 
gode eller dårlige.

Et argument er godt hvis

A good argument is one in which:
a. Konklusionen følger af præmisserne
b.  Alle præmisser er sande

1. DEDUKTIVE OG INDUKTIVE ARGUMENTER
Argumenter kan opdeles i deduktive og induktive argumenter.

Deduktiv argumentation ligger tæt op ad den rene logik. Den vil altid være sand eller falsk. Hvis præmis-
serne er sande, kan det deduktive argument ikke være falskt.

Det deduktive argument har følgende form:
Alle hunde er pattedyr.
Samson er en hund
ERGO er Samson et pattedyr 

Induktiv argumentation arbejder kun med sandsynlighed, præmisserne garanterer ikke at konklusi-
onen er sand. Hovedparten af de argumenter, vi møder i dagligdagen, er induktive.

Når man er induktiv, så forsøger man at udtale sig om det man ikke har observeret endnu. Man forsøger 
at lave en generalisering, men induktive argumenter kan aldrig helt garantere at konklusionen er sand.  

For eksempel:
Præmis 1: Broen X bliver tit kontrolleret af kvalificerede ingeniører. 
Præmis 2: Køretøjer har kørt over broen i årevis. 
Konklusion: Derfor vil det være sikkert at køre over broen i morgen.

Vi bruger induktive argumenter når vi manøvrerer i en verden, hvor vi træffer beslutninger baseret på 
sandsynlighed. Da induktive argumenter ikke logisk kan garantere at konklusionen er sand, må vi bruge 
udtryk som ”formodentlig” eller ”højst sandsynligt”.

Induktive argumenter er baseret på den konkrete situation, hvorfra man prøver at udlede en generel 
sammenhæng. Induktive argumenter går fra det specifikke til det generelle niveau.

Deduktive argumenter tager udgangspunkt i det generelle og forsøger at teste antagelser på konkrete 
observationer.
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Vi begynder med en generel påstand (en hund er et pattedyr) og når frem til en specifik konklusion 
vedrørende en individuel hund, Samson.

Induktiv argumentation begynder i en konkret situation hvorfra der generaliseres.

Præmisserne formodes at understøtte konklusionen, men gør den ikke automatisk sand. Konklusionen 
anses for at være en hypotese.

Hvis vi skal evaluere et argument, må vi starte med at skelne mellem det induktive og det deduktive og 
være klar over at et induktivt argument ikke kan være logisk sandt, men i bedste fald sandsynligt

2. LOGISKE FEJLTYPER
Argumenter kan være behæftet med logiske fejltyper, som påvirker argumentets pålidelighed. Afsen-
derne kan bevidst benytte logiske kneb for at styrke deres argument og svække modstanderens. Det er 
vigtigt for kritisk tænkning at kunne identificere disse fejltyper og kneb.

Nedenfor nævnes nogle af de hyppigste:

Hurtig generalisering
Konkludere på grundlag af et atypisk eller for svagt grundlag, ofte med brug af 

stereotyper.

Nogle unge hærgede en park. Unge er uansvarlige og destruktive.

Post hoc (falsk årsag)
Antage at fordi en hændelse indtræffer efter en anden, så er den også nødvendigvis 

forårsaget af denne. Altså: A sker, derefter sker B. Derfor er B forårsaget af A.

Præsidenten hævede skatterne og så steg antallet af forbrydelser. Præsidenten er 
skyld i stigningen i forbrydelser.

Jeg vaskede min bil og derfor blev det regnvejr.

Glidebane
En tilstand vil nødvendigvis få alvorlige konsekvenser. Sammenhængen mellem 

tilstandene bliver ikke begrundet i tilstrækkelig grad. 

Hvis du ikke holder op med at ryge cigaretter, så vil du snart gå over til heroin.

Svag analogi
Mange argumenter bygger på en analogi mellem to eller flere objekter, ideer eller 

situationer. Hvis der ikke er en reel lighed, er det tale om en svag analogi.

En pistol ligner en hammer- man kan dræbe med begge. Hvis man vil begrænse salget 
af våben, bør man også begrænse salget af hammere.
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Afledning
Man kan undlade at tage stilling ved at indføre irrelevante sagsforhold midt i et argument.

Jeg glemte at købe grøntsager, men jeg købte roser til dig fordi jeg elsker dig.

Ja, mine karakterer er dårlige, men jeg laver meget frivilligt arbejde.

Falsk modsætning
Man kan fremstille en situation således at der kun ser ud til at være to valgmuligheder. 

Når den ene bliver elimineret, er der kun den tilbage, som det hele tiden har været 

hensigten at vi skal acceptere. En kompleks situation reduceres til sort og hvid 

tænkning.

Skolen er forfalden. Vi må rive den ned og bygge en ny eller fortsætte med at sætte 
elevernes sikkerhed på spil. Det er indlysende at vi ikke kan gå på kompromis med 
sikkerheden, så vi må rive bygningen ned.

Fordring på bevisgrunden (petitio principii)
De fremførte præmisser er ikke underbyggede. Præmisserne kan være bevist af 

konklusionen, hvilket gør argumentet cirkulært idet præmissen blot gentages i konk-

lusionen.

Præsident Kennedy vil en fremragende taler fordi han holdt fantastiske taler.

Stråmand
Man karikerer eller overdriver modstanderens position, derefter argumenterer man 

mod den overdrevne position, som man selv har opstillet.

A: vi går i biografen i aften
B: Ellers tak, jeg har ikke lyst i dag
A: Du vil aldrig være med til at gøre noget rart.

Hr og Fru Hansen diskuterer rengøringen i kælderen.
Hr Hansen: Vi gjorde rent sidste år, behøver vi gøre rent hver dag?
Fru Hansen: Du vil bare lade alt ligge og flyde altid, det er skørt.

Sund fornuft
Et argument er sandt fordi det afspejler sund fornuft. 

Hvis noget ser grimt ud, så smager det dårligt.

Gå efter manden (argumentum ad hominem)
Tillægge andre negative motiver og hensigter således at man kan fokusere på 

personen i stedet for på sagen.

Kandidat A holder ikke sine valgløfter: han var konen utro!



33

Argumentum ad ignoratiam
Er argument er sandt fordi det ikke er blevet modbevist.

Der er ikke nogen som har protesteret mod dette tiltag, så det er ikke uretfærdigt.

Appellere til frygt 
Man fremmaner en truende fremtid som konsekvens af en bestemt beslutning.

Kandidat A har ikke forstand på udenrigspolitik. Hvis I vælger hende, bliver vi angrebet 
af terrorister.

Tradition er afgørende
En ide begrundes med at den er baseret på tradition.

Vi har altid foretaget denne type ejendomsvurderinger.

Hoppe på toget
Begrunde en påstand med at alle andre tror eller gør dette.

Vi skal støtte krigen fordi alle patriotiske borgere gør det.

Gambling
En tilfældig hændelse kan forbindes med tidligere tilfældige hændelser.. 

Når et bestemt tal bliver udtrukket, er det mindre (eller mere) sandsynligt at det bliver 
udtrukket næste gang.

3. KOGNITIVE BIAS
De logiske fejltyper bliver bevidst eller ubevidst anvendt for at gøre argumenter mere overbevisende. Men 
vores egne tankeprocesser er ikke altid rationelle. De kan påvirkes af et ”filter”, som bliver aktiveret på 
en ubevidst og automatisk måde, hvorved gode logiske beslutninger vanskeliggøres. Dette ”filter” kaldes 
kognitiv bias og er baseret på vores egne personlige oplevelser og gældende forforståelser. Filteret bliver 
aktiveret af hjernen til at kategorisere, prioritere og processere mængden af input.

Aviser har ofte en redaktionel vinkel som påvirker hvad og hvordan stoffet fremstilles. Vi har alle meninger 
og holdninger, som stammer fra kulturelle normer og holdninger. Disse påvirker vores måde at danne 
meninger og vurdere hvad vi læser eller hører og kan føre til systematiske afvigelser fra standard rationa-
litet eller sund dømmekraft.

Kommunikative strategier i politik og reklame kan bruge vores kognitive bias til at forme vores holdninger 
ved at fokusere mere på følelser end på fornuft og logik.          .

Viden om kognitive bias og hvordan vores hjerne virker kan modvirke disse strategier.
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Her er en liste over de mest almindelige kognitive bias opdelt i tre kategorier.

OPMÆRKSOMHEDS BIAS

Opmærsomhedsbias er kendetegnet ved ubevidst valg eller fravalg af information.. 

SOCIALE BIAS

Vi fortolker og analyserer information under påvirkning af vores relationer til de personer, som forsyner 
os med information.

 

Bekræftelses- bias 

At foretrække information som 

understøtter vores nuværende 

synspunkter og afvise informa-

tion, som ikke gør det.

Forankrings- bias

At tillægge en enkelt information 

overdreven betydning, hvorved 

udgangspunktet kan få meget 

stor betydning for vores beslut-

ninger.

Manglende validitet

At undgå at samle al nødvendig infor-

mation.

Attributionsfejl Projektion Stereotypificering

At undlade at tage hensyn til 

situationelle faktorer i vurderingen 

af andres adfærd. 

At tro at en landmand solgte meget 

korn på grund at hans/hendes 

hårde arbejde og ikke fordi han/hun 

havde gode muligheder (bo tæt på 

markedet), produktionsmidler (nye 

former for gødning) og  hjælp (fami-

liemedlemmers arbejde).

At overvurdere i hvor høj grad 

andre deler vores tanker, hold-

ninger og værdier.

Da ebolakrisen brød ud, troede 

bistandsarbejdere at man i de ramte 

miljøer ville være positivt indstillet 

over for oplysningskampagner, men 

de blev overraskede over befolknin-

gens aggressive holdning.

Forvente at en gruppe eller 

person har visse egenskaber 

uden at have reel information om 

personen. Det gør det lettere at 

identificere fremmede som venner 

eller fjender, men vi kan gøre det 

også når det ikke er tale om en 

faresituation.
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PROCES-BIAS

Tendens til at bearbejde information ud fra kognitive faktorer. Når vi benytter ubevidste kognitive fejl-
typer, kan vi få et fordrejet billede af virkeligheden.

ANDRE ALMINDELIGE BIAS

Negativitet Cluster illusion Framing

At fokusere næsten udelukkende 

på det negative.

Tendens til at generalisere på 

grundlag af små mønstre i store 

datamængder.

At blive påvirket af hvordan en 

situation fremstilles.

Funktionsfiksering

Tendens til at benytte et objekt 

eller en ide på den traditionelle 

måde.

Stammer ikke herfra

Tendens til at undgå information, 

ideer og ting som ikke stammer 

fra ens egen gruppe.

Status Quo

Tendens til at foretrække at alt 

forbliver ved det kendte.

Familiarisering

Tendens til at foretrække det 

kendte.

Protest

Behov for at gøre det modsatte 

for at bevare sin valgfrihed
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SUPPLERENDE MATERIALER

EN GUIDE TIL AT UDØVE KRITISK TÆNKNING

STTRIN 1 - RAMMESÆTTE SITUATIONEN

Når man skal analysere en tekst eller en tale, bør man inddrage mange elementer ved at stille følgende 
spørgsmål.

 – Hvem sagde det? Er det en kendt person? En person i en magtposition? Er det vigtigt hvem 
personen er?

 – Hvad sagde de? Kom de med facts eller meninger? Fik vi alle facts? Blev der udeladt noget?
 – Hvor sagde de det? Var det privat eller offentligt? Var der nogen der havde mulighed for at 

kommentere eller fremkomme med en alternativ beretning?
 – Hvornår sagde de det? Var det før, under eller efter en vigtig begivenhed? Er timingen vigtig?
 – Hvorfor sagde de det? Gav de udtryk for hensigten bag deres ytring? Prøver de på at få noget til 

fremtræde positivt eller negativt?
 – Hvordan sagde de det? Var de glade eller kede af det eller neutrale? Fremsatte de meddelelsen 

mundtligt eller skriftligt?

TRIN 2 - EVALUERING AF ET ARGUMENTT

Evaluering af et argument skal bygge på rationelle kriterier. F.E.L.T. udgør en nyttig strategi (se nedenfor).

Det er ofte ikke nødvendigt at bruge alle elementer fra listen nedenfor.

Fairness
 – Er argumentet fair og velafbalanceret eller indeholder det bias?
 – Er argumentet ensidigt?
 – Findes der alternativer som ikke benævnes? Hvad medfører det?
 – Hvis udsagnet skal implementeres, vil det så medføre konsekvenser, som ikke er blevet benævnt?
 – Er udsagnets konsekvenser positive eller negative?

Evidens og Logik
 – Er præmisserne pålidelige og relevante? Bliver de forklaret godt nok?
 – Er der en logisk forbindelse mellem præmis og konklusion? Er der logiske fejlslutninger eller logiske 

fejltyper?
 – Kræver præmisserne yderligere begrundelse?
 – Argumenter skal underbygges med evidens, det kan være i form af henvisninger til andre forfat-

tere og statistikker.
 – Er der nok belæg for påstandene?
 – Er belægene behæftet med bias?
 – Er belægene up to date og relevante?
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 – En logisk slutning kan være gyldig eller ugyldig. I et gyldigt argument følger konklusionen 
af præmisserne. Hvis alle præmisser viser sig at være sande og konklusionen er et resultat af 
præmisserne, vil konklusionen nødvendigvis være sand.

 – Er de udsagn, som argumentet bygger på, sande?
 – Følger konklusionen med nødvendighed af præmisserne?

 
Tone:

 – Er forfatterens holdning i overensstemmelse med indholdet? Er den for alvorlig, sarkastisk eller 
nedladende?

 – Vi forsøger tit at overbevise andre ved at bruge følelsesladet sprog (”super”, ”fantastisk”) for at få et 
argument til at fremtræde stærkere.

 – Benytter et argument følelsesmæssig appel i stedet for rationel tænkning?
 – Bliver forfatterens intentioner formidlet via personlige holdninger i stedet for argumenter?

 
TRIN 3 - KILDER OG DATAS TROVÆRDIGHED OG PÅLIDELIGHED

Anvendelighed af data
Check de data, som underbygger argumentet:

 – Er de relevante for emnet?
 – Er de dækkende?
 – Er de opdaterede?
 – Er de repræsentative?
 – Er de troværdige?

Kildernes pålidelighed
Se på kilderne og prøv at vurdere følgende:

 – Ekspertise og kvalifikationer
 – Reputation
 – Objektivitet og motiv for brug af bias
 – Afstand til den oprindelige kilde eller begivenhed
 – Triangulering med andre kilder

Alternative hypoteser (djævelens advokat)
Undersøge hvad de samme data kan bruges til, identificere forskellige resultater eller konsekvenser.

 – Foretag en brainstorm for at identificere alle mulige hypoteser
 – Lav en liste over alle relevante argumenter
 – Fokuser på at afkræfte hypoteser
 – Undersøg hypotesernes sandsynlighed
 – Check argumenternes logik for at identificere fejltyper
 – Check kilder og data
 – Skriv vigtige argumenter på post-its. Hver seddel skal indeholde en påstand, deduktion  og konk-

lusion
 – Sæt sedlerne op på væggen opdelt i temaer
 – Bestem hvilke der ikke kan rubriceres
 – Lav et diagram over argumenternes nøgleelementer
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TIPS TIL AT ANVENDE METODERNE I FORSKELLIGE FAG 

Kritisk tænkning skal benyttes altid. De strategier og metoder, som findes i dette modul, kan anvendes 
ved analyse af tekster, taler og diskurser, så de er meget velegnede i sprogundervisning. 

Kritisk tænkning kan også anvendes i  undervisning i historie, geografi, kunst og litteratur, men også i 
samfundsfag, naturfag og matematik. 

For eksempel:

I sprog og litteratur:
Læreren kan bede eleverne analysere en tekst eller film. Det er specielt effektivt at analysere avisar-
tikler, reklamer eller politiske taler - for eksempel ved præsidentvalg, for at identificere logisk fejltyper 
og bias og evaluere teksten kritisk. 

I filosofi:
Analysere en teori som lægger op til forskellige fortolkninger; 

I geografi og historie:
Udfordre den eurocentriske synsvinkel i bøger og andre kilder;  

I kunst og litteratur:
Bed eleverne om at analysere et kunstværk, digt eller et afsnit fra en bog, hvorved de skal undersøge 
forfatterens intentioner og analysere forskellige kritiske beskrivelser af værket;  

I matematik :
I stedet for at anvende en speciel strategi til problemløsning, kan læreren lære eleverne at søge efter 
forskellige strategier og udvikle kriterier for at udvælge relevante strategier. 

Fejlanalyse: læreren kan med vilje indsætte fejl i en formel eller algoritme og opfordre eleven til at finde 
fejlen og forklare hvorfor det er forkert. 

I alle fag:
Bed eleverne indhente viden om et emne fra mindst 3 forskellige kilder og analysere forskelle mellem 
kilderne. De fremlægger så deres resultater for hinanden.

lad eleverne bestemme lektionens indhold trin for trin i en peer-learning proces via spørgsmål som  
“hvorfor?” og “hvad hvis…?”;
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MODUL 3: DIGITAL BEVIDSTHED 

MODULETS FORMÅL 

Overgangen til et stadig mere digitalt miljø giver eleverne mange nye måder at udtrykke sig for at finde og 
få adgang til forskellige oplysninger og synspunkter. Samtidig gør det, at en øget mængde af forskellige 
former for misinformation er i omløb. Inden for rammerne af PRACTICE-programmet til forebyggelse af 
radikalisering undersøger modulet om digital bevidsthed spektret af såkaldte ‘informations forstyrrelser’ 
(Information disorder, se afsnittet herunder) og viser hvordan Medie og Informations Literacy (MIL) kan 
hjælpe med at bekæmpe det, anvende værktøjer relateret til fakta-kontrol og give et overblik over måder 
at vurdere sociale medier, kilder og visuelt indhold.

Efter afslutningen af dette modul vil du være i stand til:

1. Forstå de forskellige typer af misinformation og forkert information, samt hvor disse typer 
kan placeres indenfor spektret af informations forstyrrelser.

2. Forstå, hvordan informations forstyrrelser påvirker demokratiet og åbne samfund, samt de 
konsekvenser, det har for uddannelse, politik, erhvervsliv og privatliv, især med fokus på 
teenagere.

3. Forstå, hvordan skade og forfalskning er måder at tænke ‘informations forstyrrelse’ på.
4. Forstå og kritisere teknologiens og de ‘nye gatekeepers’ rolle (dvs. sociale platforme) i at 

muliggøre viral distribution af forkert information, der præsenteres som nyheder.
5. Skelne faktum fra fiktion, såvel som legitimiteten af forskellige narrativer og historier inden 

for autentisk journalistik
6. Forstå fakta-check, som er opstået som en bestemt form for journalistik, såvel som etik og 

metoder indenfor denne praksis.
7. Forstå hvilke spørgsmål der kan stilles i en vurdering kvaliteten af fremførte beviser
8. Forstå hvordan man tilgår en verificering af sociale medier, kilder og visuelt indhold.     
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HVAD?

1. INFORMATIONS FORSTYRRELSE 
Mens  virkninger af fabrikeret indhold er veldokumenteret har moderne social teknologi skabt en infor-
mations-forurening på global skala, et komplekst netværk der skaber, spreder og forbruger disse ‘foru-
renede’ meddelelser: en række forskellige typer af indhold og teknikker til at forstørre indhold og flere 
platforme, som er værter for og gengiver dette indhold. Fænomenet Informations forstyrrelse dækker 
satire og parodi, overskrifter med klik-lokkemad, og vildledende brug af billedtekster, visuelt materiale 
eller statistikker, såvel som ægte indhold, der deles udenfor sin kontekst, eller manipuleret og fabrikeret 
indhold. 

I modul 3 i Practice programmet ser vi nærmere på begrebet informations forstyrrelse, som det betegnes 
i en nylig rapport udarbejdet for Europarådet. 

Fra et teoretisk synspunkt inkluderer informations forstyrrelser tre forestillinger: 
 – Misinformation (når falske oplysninger deles, uden det er tænkt til at forvolde skade)
 – Disinformation (når falske oplysninger bevidst deles for at forårsage skade) 
 – Mal-information (når ægte oplysninger deles for at forårsage skade, ofte ved at flytte information, 

der er designet til at forblive privat, ud i den offentlige sfære).

ORDLISTE

Clickbait: en form for falsk reklame, der bruger hyperlink-tekst eller et minia-

ture-link, der er designet til at tiltrække opmærksomhed og lokke brugerne til 

at følge det link og læse, se eller lytte til det linkede stykke online indhold karak-

teriseret ved at være vildledende, typisk sensationaliseret og misinformerende.

Faktakontrol: kontrol af faktiske påstande i ikke-fiktiv tekst for at bestemme 

ægtheden og rigtigheden af de faktiske udsagn i teksten.

Falske nyheder: en type gul journalistik1  eller propaganda, der består af bevidst 

desinformation eller hoaxer spredt via traditionelle nyhedsmedier (print og 

udsendelse) eller online sociale medier.

Hadefuld tale (hatespeech): den offentlige tilskyndelse til vold eller had rettet 

mod grupper eller enkeltpersoner på grundlag af visse karakteristika, herunder 

hudfarve, religion, afstamning og national eller etnisk oprindelse.

1 Gul journalistik, eller den gule presse, er en form for journalistik, der præsenterer lidt eller ingen legitime 

veldokumenterede nyheder og i stedet bruger iøjnefaldende overskrifter for at sælge flere aviser. Teknikker 

omfatter overdrivelser af nyheder, begivenheder, skandale-historier eller sensationsjournalistik 
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For at forstå ethvert eksempel på informations-forstyrrelse er det nyttigt at overveje det i tre elementer: 
1) Aktører: hvem var ‘aktørerne’, der skabte, producerede og distribuerede eksemplet, og hvad 

var deres motivation? 
2) Budskab: vilken type meddelelse eller budskab var det? Hvilket format havde det? Hvad var 

kendetegnene?            
3) Tolk: når en meddelelse blev modtaget af nogen, hvordan fortolkede de budskabet? Hvilken 

handling gav det eventuelt anledning til hos modtagerne?

Typer af informations-forstyrrelse. Kredit: Claire Wardle & Hossein Derakshan, 2017

Elements and Phases of Information Disorder. Credit: Claire Wardle & Hossein Derakshan, 2017
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Derudover er det også konstruktivt at betragte et eksempel på informations forstyrrelse som bestående 
af tre faser:  1) skabelse, 2) produktion og 3) distribution.

2. INFORMATIONS FORSTYRRELSE OG HATE SPEECH: HVORDAN MAN 
NÆRMER SIG SPØRGSMÅLET

Et vigtigt aspekt at sætte fokus på, er forholdet mellem informations forstyrrelse - især såkaldt mal-infor-
mation (se ovenfor) - og hate speech, eller hadefuld tale. Det er vigtigt, at eleverne erkender den måde, 
hvorpå hadefuld tale kommer til udtryk online, og forholdet mellem spredning af falske nyheder og hate 
speech, for at være i stand til at identificere og rapportere det - om nødvendigt. F.eks. er hyppige former 
for racistisk hate speech mod visse mindretal:

 – Modsætninger mellem “os” og “dem” 
 – Generaliseringer (“flygtninge er... “, “Muslimer tror…”, “jøder…”) og generaliserende, ofte negative 

tilskrivninger (f.eks. flygtninge = kriminelle)
 – Normalisering af diskriminerende holdninger: “Det er ikke underligt, at ...”
 – Projicering af problemer, som er almene i samfundet, over på minoriteter, f.eks. sexisme, krimi-

nalitet, boligproblemer mv. 
 – Negative betegnelser som “økonomisk migrant”
 – Dehumanisering af mindretal, f.eks. sammenligning af flygtninge / romaer / muslimer med insekter, 

parasitter, dyr osv.
 – Løgne om mindretal og påstået kriminalitet, vold, voldtægt, forfalskede officielle papirer osv. - ofte 

forklædt som en personlig oplevelse
 – Kulturel racisme (“De passer simpelthen ikke ind her”)
 – Nationalistiske relativiseringer: “Hvad med vores børn /hjemløse/arbejdsløse osv.?”
 – Sætninger som “Snart vil vi være fremmede i vores eget land” og “vores livsstil er dødsdømt”
 – Fortællinger om at den løgnagtige presse aldrig fortæller os sandheden alligevel
 – Alle, der bekymrer sig om mindretal, er en ‘pladder-humanist’ eller sikkert en venstreorienteret 

ekstremist
 – Så skal jeg mærkes som nazist / racist / homofob, bare fordi jeg… / Hvor er min ytringsfrihed, hvis 

du sletter mine kommentarer?

Ofte er hadefulde ytringer også forklædt som satire eller humor, eller efterfølgende er undskyldningen, 
at det kun var ment som en vittighed. Det er vigtigt, at eleverne forsøger at undersøge ord, sætninger, 
billeder, videoer og online indhold på en kritisk måde, tager sig tid til at analysere, hvordan meninger 
udtrykkes, og anerkender hadefuld tale, selvom det ser ud til at være en ”blød” “ udmelding. Samtidig 
er det vigtigt, at unge mennesker ved, at de skal rapportere hadefulde ytringer, der findes online, til den 
sociale platform og/eller til myndighederne. En anden mulighed at udforske, er modtale, for aktivt at 
engagere sig i at modgå spredningen af hadefuld tale i sociale netværk.  

Se denne grafiske fremstilling hvor forskellen mellem hadudtalelse og en dårlig vittighed forklares:
http://blog.nohatespeechmovement.org/wp-content/uploads/2016/12/Infographic_4-with-noise-and-
grunge-MASK-E-OUTLINES-01.jpg

http://blog.nohatespeechmovement.org/wp-content/uploads/2016/12/Infographic_4-with-noise-and-grunge-MASK-E-OUTLINES-01.jpg
http://blog.nohatespeechmovement.org/wp-content/uploads/2016/12/Infographic_4-with-noise-and-grunge-MASK-E-OUTLINES-01.jpg
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3. MEDIE OG INFORMATIONS LITERACY
Begrebet Media og Informations Literacy (MIL) er blevet udbredt og anvendes af bl.a. UNESCO, Euro-
pa-kommisionen og Europarådet, for at understrege de interrelaterede kompetencer hvad angår infor-
mation generelt og medier i særdeleshed.

Grafisk fremstilling af Medie og Informations Literacy, UNESCO 2013,  

Global MIL Assessment Framework, Readness and Competencies, Paris, Frankrig
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Medie og informations literacy og kompetencer omfatter ”hele spektret af kognitive, følelsesmæssige 
og sociale kompetencer, som  vedrører brugen af tekst, værktøjer og teknologier; færdigheder i kritisk 
tænkning og analyse; at kunne formidle komposition og kreativitet, såvel som aktiv deltagelse gennem 
teamwork og samarbejde”. Det “vedrører færdigheder i at tilgå medierne, forstå og kritisk evaluere 
forskellige aspekter af medierne og medieindholdet og skabe kommunikation i forskellige kontekster. 
Derudover skal Medie og informations literacy kunne imødegå et stigende niveau af hadefuld tale, 
fremmedhad og angreb på flygtninge eller mennesker med “andre” religioner, etnicitet eller hudfarve, 
baseret på stereotype og hjemmebryggede statistikker, populistisk retorik og misvisende medie indslag, 
som ikke opfylder journalistiske standarder. En sådan viden og færdigheder kan være særlig vigtige for 
at kunne identificere og reagere på online hadefulde ytringer. Medie og informations literacy er en vigtig 
strategi indenfor uddannelsesområdet med henblik på en strukturel og vedvarende reaktion på hade-
fuld tale. Ikke mindst i relation til kompleksiteten, involveret i beslutninger om at forbyde eller censurere 
online indhold, eller den tid og omkostninger, det kan tage før juridiske beslutninger producerer konk-
rete resultater. Mange af initiativerne, som involverer medie og informations literacy som værktøj til at 
bekæmpe hadefulde udtalelser, lægger vægt på udvikling af kompetencer i kritisk tænkning og en etisk 
reflekteret brug af sociale medier, baseret på menneskerettighedsprincipper. 

Medie og informations literacy / kompetencer kan forbedre individers evne til at identificere og sætte 
spørgsmålstegn ved hadefuldt indhold online, forstå bagvedliggende antagelser og fordomme, og 
tilskynde til uddybning af argumenter som måder at konfrontere det.

4. FAKTA-CHECK
Alle, der søger at overbevise andre, kan have et vist incitament til at fordreje, overdrive eller tilsløre 
fakta. Det er vigtigt, at eleverne er udstyret med en metode til at checke og opdage påstande og kritisk 
vurdere beviser. Faktacheck eller faktakontrol bruges om journalisters korrekturlæsning og verifikation 
af påstande i deres arbejde. I vores kontekst her sker fakta-check dog ikke før et indhold offentliggøres, 
men efter. Udtrykket beskriver fakta-check af fabrikerede sensationalistiske historier, som når ud til et 
bredt publikum ved hjælp af algoritmer på sociale medier. I 2016 var det mest søgte ord på Google ‘falske 
nyheder’. I denne nye bølge var fokus på faktakontrol af offentlige påstande, der ‘gik viralt’.

Generelt består fakta-check af tre faser: 
1) At finde kontrollerbare påstande, og bestemme hvilke, der (a) kan fakta-checkes, og (b) burde have 

været fakta-kontrolleret 
2) Finde frem til kendsgerningerne ved at søge efter de bedst tilgængelige beviser for påstandene 
3) Vurdere påstanden i lyset af beviserne. 

Dette er åbenlyst nogle generelle trin, og fakta-kontrol ikke er nogen nøjagtig videnskab. Der er heller 
ikke en software, som kan undersøge dokumenter og markere når noget er fejlagtigt.

På internationalt plan har det Internationale fakta-kontrollerende Network (International Fact-Checking 
Network IFCN) udviklet et princip kodeks, der hjælper læserne med at skelne god fakta-kontrol fra dårlig. 
Disse principper er afhængige af fairness og ikke-partiskhed, gennemsigtighed i kilder og finansiering, 
gennemsigtighed i metodebrug (til at vælge, forske, skrive, redigere og offentliggøre fakta) og en forplig-
telse til en åben og ærlig korrektions-politik.
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På europæisk plan er EU FACTCHECK et fakta-kontrol projekt fra European Journalism Training Associa-
tion (EJTA), der har til hensigt at opbygge et bæredygtigt curriculum vedrørende fakta-kontrol inden for et 
europæisk netværk af journalistskoler, og i dag samler projektet fakta-check fra mere end 150 studerende 
og ansatte på over 20 EJTA-skoler. Projektet har udviklet et trin-for-trin fakta-kontrol flow-diagram for at 
hjælpe studerende og deres lærere til at følge en streng og ensartet metode i fakta-kontrol. Flow-diagram-
merne er dedikeret til:

 

Trin i fakta-kontrol, credits EJTA

EU FACTCHECK giver også en præsentation af de generelle principper for metoderne, og nogle øvelser, som kan 
udføres for at blive bekendt med deres terminologi. Værktøjer til fakta-kontrol er også udviklet på nationalt 
niveau.

5. VERIFICERING PÅ SOCIALE MEDIER 
Det er et faktum, at sociale medier har ændret journalistik praksis. Involvering af læsere og publikum 
har givet anledning til ‘crowdsourcing’ til verificering af indhold, og endda rapporteringsopgaver kan 
nu outsources til medieforbrugere at verificere. Metoderne til at verificere indhold og kilder kræver en 
konstant opdatering for at afspejle virkningerne af digitale teknologier, online adfærd og praksisser inden 
for nyhedsindsamling. I dag er øjenvidneberetninger og visuelt indhold blandt de vigtigste redskaber, 
som en journalist og/ eller nyhedsudgiver kan trække på for at fortælle en historie. Den hurtige vækst i 
mængden af visuelt indhold, som opdateres på sociale platforme, er drevet af tre hovedfaktorer: 1) spred-
ning af kameraaktiverede smart- og feature-telefoner rundt om i verden; 2) øget adgang til billige/ gratis 
mobildata; og 3) stigningen af globale sociale netværk og sociale platforme, hvor enhver kan offentlig-
gøre indhold og opbygge sit eget publikum. Givet den situation skal eleverne introduceres til grundlæg-
gende værktøjer og teknikker til at lære og praktisere kilde- og indholds-verifikation, som eksempelvis:
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 ⚙ Facebook konto analyse: hvordan man benytter online-værktøjer (f.eks. Intel teknikker) for 
at finde ud af mere om en kilde ved at analysere deres Facebook-konto.

 ⚙ Twitter-kontoanalyse: hvordan man bruger guider (f.eks. Africa Check) til at finde ud af 
mere om en kilde ved at analysere deres sociale historie og derved identificere, om det er 
bot-tweeting.

 ⚙ Omvendt billedsøgning: hvordan man bruger onlineværktøjer (f.eks. Google omvendt 
billedsøgning, TinEye, RevEye osv) til at kontrollere, om et billede er blevet genanvendt for at 
understøtte en ny påstand eller begivenhed. Omvendt billedsøgning giver dig mulighed for at 
se, om en eller flere billeddatabaser indeholder en tidligere version af billedet. Dog -selvom 
søgning i omvendt billede ikke giver nogen resultater, betyder det ikke, at billedet er originalt, 
og du skal stadig foretage yderligere kontrol.

 ⚙ YouTube Data Viewer: der er ingen offentligt tilgængelig “reverse video search” - men værk-
tøjer som Amnesty’s YouTuber Data Viewer, InVID og NewsCheck kan registrere video billeder 
til YouTube-videoer og en omvendt billedsøgning i disse billeder kan afsløre, hvis tidligere 
versioner af videoen er blevet uploadet.

 ⚙ EXIF Viewer: EXIF er metadata til visuelt indhold, som inkluderer en lang række data skabt 
af digitale kameraer og telefonkameraer på indfangnings-tidspunktet, herunder tid og dato, 
placeringsmetadata, enhedsdata osv. Disse metadata er yderst hjælpsomme i en verifika-
tionsproces - selvom videoer, der deles på Facebook og Twitter, ikke viser metadata, og for at 
verificere har du brug for den originale billedfil.

Disse værktøjer er gratis, og mere eller mindre enkle at bruge, og kræver anvendelse af grundlæggende 
færdigheder. Der er også avancerede teknikker til at udforske, f.eks.:

 ⚙ Geolocation:  processen med at bestemme, hvor en video eller billede er blevet optaget. 
Det er muligt, hvis der er tilstrækkelige metadata: EXIF-data fra mobiltelefoner afslører ofte 
koordinater, og socialt indhold er lejlighedsvist geotagget. Ofte kræver geoligering kryds-hen-
visende visuelle egenskaber og elementer af indholdet fra  satellitbilleder, gadevisningsbill-
eder og visuelt indhold tilgængeligt fra andre kilder.

 ⚙ Vejr corroboration: kilder som WolframAlpha kan afsløre historiske vejrdata, så vi kan 
kontrollere, om vejret, der kan observeres i visuelt indhold, verificeres af den historiske rekord.

 ⚙ Skygge analyse:  en undersøgelse af et foto eller en video er at se på konsistensen i synlige 
skygger (dvs. er der skygger, hvor vi kan forvente, at de skulle være?)

 ⚙ Billed teknisk analyse:  nogle værktøjer er i stand til at registrere uoverensstemmelser i 
billedmetadata, der antyder manipulation. Værktøjer som Forensically, Photo Forensics og 
IziTru kan udføre klon detektion og fejlniveau analyse, som kan give nyttig indsigt. 
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HVORDAN?

Læreren kan anvende dette modul og den teoretiske viden og læring f.eks. på seminarer eller mere 
oplægsprægede præsentationer, suppleret med praktiske øvelser i arbejdsgrupper. Hovedideen er at 
arbejde med en 60-90 minutters teoretisk del og en 90 minutter-to timers workshop / praktiske akti-
viteter. Sessionerne kan udvides, gøres mindre og/eller opdeles over flere dage, afhængigt af under-
visningsrammerne i den pågældende klasse og elevgruppe.

Her følger forskellige pædagogiske tilgange som kan anvendes: 

 ⚙ Den tema-undersøgende metode (Issue-Enquiry approach). Problembaseret læring er en 
elev-centreret læringsmetode, der inkorporerer mange af de funktioner, som er forbundet 
med undersøgende læring, problemløsning og beslutningstagning, hvor eleverne tilegner 
sig ny viden og færdigheder gennem undersøgende trin: identifikation af problemet; erken-
delse af underliggende holdninger og overbevisninger; afklaring af de faktiske forhold og 
principper bag emnet; lokalisering, organisering og analyse af bevismateriale; fortolkning og 
løsning af problemet; handling og genovervejelse af konsekvenserne og resultaterne fra hver 
fase. Eksempler på fremgangsmåden til spørgeundersøgelse i medie og informations kompe-
tence inkluderer: udforskning af køn og race skildringer gennem medieanalyse; at udforske 
privatlivets fred og medierne gennem dokumentanalyse; udforske cyber-mobning gennem 
etnografisk undersøgelse. 

 ⚙ Problembaseret læring (Problem-based learning PBL). Det er et læseplanudviklings- og 
instruktionssystem, som samtidig udvikler elevernes tværfaglige viden og færdigheder, 
kritiske tænkning og problemløsningsstrategier. Det er en meget struktureret læringsmetode, 
der forbedrer både individuel og kollektiv viden ved at engagere eleverne i kritisk undersø-
gelse af virkelige problemer. Et eksempel på problembaseret læring i medie- og informations 
literacy inkluderer design af en effektiv social kampagne for et bestemt publikum på sociale 
medier.

 ⚙ Casestudie metode. Denne metode involverer en dybdegående undersøgelse af en enkelt 
instans eller begivenhed. Det kræver en systematisk måde at se begivenheder på, indsamle 
data, analysere information og rapportere resultaterne, hvilket understøtter undersøgende 
læring blandt eleverne. Eleverne kan f.eks. gennemføre et casestudie af marketingkampag-
nestrategien og frigivelsen af en meget succesrig film, bestsellerbog eller et andet højprofil-
eret medieprodukt.

 ⚙ Cooperative Learning (CL). Det henviser til en instruerende tilgang, der sætter eleverne 
sammen for at arbejde for at nå fælles mål og skabe viden i fællesskab. CL kan spænde 
fra arbejde i par til mere komplekse former som projektlæring, ‘ekspert-puslespil’, guidede 
par-spørgsmål og gensidig undervisning. Et eksempel på Cooperative Learning i Medie- og 
Informations Literacy: Samarbejde i et wiki-rum.

 ⚙ Tekstanalyse. Eleverne lærer at foretage tekstanalyse ved at identificere koder og konven-
tioner i forskellige mediers genrer. Med denne type semiotisk analyse kan forståelsen af 
nøglebegreber øges. Eksempel: Eleverne bliver bedt om at vælge et stykke medietekst, der 
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interesser dem. Det kan være en nyhedsartikel, en video fra YouTube eller et videoklip fra 
en online nyhedskilde. Sæt eleverne i grupper og vejled dem i at analysere publikum, formål, 
forfatter, teknik / tekstlige træk og kontekst.

 ⚙ Oversættelser. Med denne tilgang tager eleverne information præsenteret i et medium og 
‘konverterer’ dem til et andet medium. Denne pædagogiske tilgang kan antage mange forskel-
lige former og bruges på forskellige medier. Eleverne kan tage en avisartikel, de har skrevet 
om en hændelse på skolen, og konvertere den til en podcast-radionyhedshistorie. Eller de ser 
et kort afsnit af en børnefilm og arbejder derefter i små grupper for at tegne et storyboard, 
der svarer til scenen, og identificerer de scener, vinkler og overgange, der er blevet brugt.

 ⚙ Simuleringer. Det bruges ofte som en strategi i film- og medie læseplaner. Undervis-
erne bruger simulering for at demonstrere for eleverne, hvordan medieindlæring ‘ser ud’. 
Eksempler inkluderer: elever, der tager rollerne som et dokumentarfilmhold, der producerer 
et ungdomsorienteret tv-program, eller radio- / internetbaserede journalister, der interviewer 
en medielærer til en podcast, eller et marketingteam, der laver en salgsfremmende video for 
potentielle elever om livet på skolen.
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SUPPLERENDE MATERIALER 

HATE SPEECH 

https://www.noblesvilleschools.org/cms/lib07/IN01906676/Centricity/Domain/120/9-12-unit4-
breakingdownhatespeech.pdf (EN) It is the Unit 4 Breaking Down Hate Speech in the framework of 
Lesson Plan Digital Literacy and Citizenship in a Connected Culture, realized by The GoodPlay Project 
carried out by Harvard Graduate School of Education. It brings together essential questions, lesson 
overview, Learning Objectives, Materials and Preparation about hate speech

https://paroleostili.it/scuola/ (IT) Parole O_Stili is a non-profit association, founded in Trieste in July 
2017 that seeks to build a sense of awareness and responsibility in Internet users, encouraging them 
to share and maintain the values expressed in the “Manifesto of Non-Hostile Communication”. Their 
website contains an entire section devoted to educational tools: there are materials, educational 
events for teachers, book for secondary schools, materials dedicated to children, awareness raising 
meetings for students in schools and also a book for middle schools (work in progress). The contents 
are based on the Italian context but are also available in English 

http://www.nohatespeech.it/ (IT) This is the Italian task force of the Young People Combating Hate 
Speech Online, a CoE project aimed at raise the awareness of young people against intolerance and 
violent speech online. There are materials and contents such as videos and link to other European 
working groups within the No Hate Speech Movement

INFORMATION DISORDER, FACT-CHECKING AND SOCIAL MEDIA 
VERIFICATION 

https://factcheckingday.com/ (EN) This is the website created in honor of International Fact-Checking 
Day (2nd, April). It embeds lessons, articles, quiz and other interesting materials about fact-checking

https://eufactcheck.eu/wp-content/uploads/2019/03/1AnalyseClaim-001.pdf (EN) This is the link to 
the flowchart developed by EJTA within the factcheck.eu project. It is a very interesting and useful 
tool to analyse claim and guide the reader/user in developing its own idea about the statement/news 
analyzed in order to properly carry out a fact-checking verification of the contents 

https://stacks.stanford.edu/file/druid:fv751yt5934/SHEG%20Evaluating%20Information%20Online.
pdf (EN) This is the report of the analysis carried out by Stanford History Education Group in assessing 
students about their civic online reasoning – the ability to judge the credibility of information that 
floods young people’s smartphones, tablets and computers. It collects the slides, exercises, questions 
and materials used to carry out the evaluation thus constituting a valid food for thought 

https://checkology.org/ (EN) It is a virtual platform where students learn how to navigate the 

https://www.noblesvilleschools.org/cms/lib07/IN01906676/Centricity/Domain/120/9-12-unit4-breakingdownhatespeech.pdf
https://www.noblesvilleschools.org/cms/lib07/IN01906676/Centricity/Domain/120/9-12-unit4-breakingdownhatespeech.pdf
https://paroleostili.it/scuola/
http://www.nohatespeech.it/
https://factcheckingday.com/
https://eufactcheck.eu/wp-content/uploads/2019/03/1AnalyseClaim-001.pdf
https://stacks.stanford.edu/file/druid:fv751yt5934/SHEG%20Evaluating%20Information%20Online.pdf
https://stacks.stanford.edu/file/druid:fv751yt5934/SHEG%20Evaluating%20Information%20Online.pdf
https://checkology.org/
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challenging information landscape by mastering the skills of news literacy. The virtual classroom’s 
lessons help educators equip their students with the tools to evaluate and interpret the news and 
learn how to determine what news and other information to trust, share and act on. There is a free 
version that enable a unique teacher login, a teacher guide with national standards alignment and 
comprehensive blended e-learning strategies, including PBL and civic engagement extensions as well 
as customer support

http://factcheckers.it/materiali/ (IT) Factcheckers is a cultural association and the first Fact-checking 
project in Italy. Their website contains materials and resources for different target audience’s, such 
as a card game to enhance critical thinking; an entertaining guide for internet users; an interactive 
quiz to let people know if they are able to distinguish a fake from a real news, social media account 
and so on; a guide to recognize fake news; a video for explorers of the Digital Ocean; the decalogue 
of the news explorer; social cards to be shared on Facebook and Twitter; an handbook for young fact 
checkers and other more contents.

MEDIA AND INFORMATION LITERACY

http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org/modules/ (EN) This website provides access to an 
international, multimedial and multi-language media and information literacy (MIL) teaching resources 
tool for educators, researchers and individuals. The resources (13 modules) can be shared, adapted, 
used and re-uploaded by users at will

https://www.bricks-project.eu/wp/wp-content/uploads/2015/06/Modulo_bricks.pdf (IT) This is the 
learning module related to BRICKs– Building Respect on the Internet by Combating Hate Speech project, 
an EU funded project carried out in five European countries and aimed to combat the spread of 
online hate speech against migrants and minorities through media literacy and active involvement 
of web users and web content producers. There are 13 working units and each one is enriched by 
monitoring and evaluation tools as well as restitution methods. For each unit there is a general 
overview, objectives, instructions, methodologies, materials, strategies to involve students and so on.

http://factcheckers.it/materiali/
http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org/modules/
https://www.bricks-project.eu/wp/wp-content/uploads/2015/06/Modulo_bricks.pdf
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TIPS OG UDFORDRINGER I GENNEMFØRELSEN I FORSKELLIGE 
KLASSEKONTEKSTER 

Der opfordres til, at lærere integrerer lokalt, regionalt, sprogligt og kulturelt relevant materiale og 
eksempler i aktiviteterne - både de teoretiske og praktiske. Samtidig skal læreren udelade ting, der 
vurderes som upassende, stødende for en bestemt elevgruppe eller uproduktive. Ændring af tekst eller 
træningsmateriale, som uanset årsag betragtes som utilstrækkelig, er en mulighed. Derudover er det 
meget vigtigt at opdatere eksemplerne og de givne materialer, for at gøre lektionerne målrettede, rele-
vante og stimulerende for deltagerne. I nogle tilfælde kan lærerne omskrive læsetekster og klassificere 
sproget svarende til forskellige niveauer; undervise i vanskeligt ordforråd og lade det være skrevet på 
tavlen for eleverne at henvise til, såvel som billeder og visuelle spørgsmål, hvor det er relevant; tilskynde 
til brug af ordbøger; sammensætte eleverne så de er blandet med forskellige i niveauer; give eleverne 
tid til at samle deres ideer via et rollespil eller diskussion; vurdere eleverne for den indsats, de yder frem 
for deres evne.  For elever, der har brug for ekstra støtte til nogle opgaver, skal du udpege hjælpere, 
f.eks. kammerater eller en pædagog. De kan yde hjælp på forskellige måder, afhængigt af den lærendes 
behov: hjælperen kan modellere trinene i en opgave, før eleven udfører den på egen hånd; hjælpere kan 
give yderligere spørgsmål (verbal, gestual eller delvis fysisk), når elever har brug for dem; hjælperen kan 
gennemføre nogle af opgaverne med eller for eleven; hjælperen kan give eleven øjeblikkelig feedback og 
yderligere opmuntring for at styrke succesoplevelser. Endelig skal du sørge for, at det tilgængelige udstyr 
(f.eks. Computere, smartphones, interaktive tavler, tablets osv.) er velegnet til de tildelte opgaver og, hvis 
ikke, skræddersy aktiviteterne til det tilgængelige udstyr.



53

BIBLIOGRAFI

Amadeu Antonio Foundation, Hate Speech against refugees in Social Media- Recommendations for Action, 2016

Chan; Jones; Jamieson; Albarracìn, Debunking: A Meta-Analysis of the Psychological Efficacy of Messages Countering 

Misinformation, APS, 2017, available there https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0956797617714579 

[last access 29/05/2019]

Commission of the European Communities, Study on the Current Trends and Approaches to Media Literacy in 

Europe, 2009

Council of Europe report DGI (2017)09; Information disorder: toward an interdisciplinary framework for research 

and policy making, 2017

Council of Europe, Mapping of Media Literacy Practices and Actions in EU-28, 2016

Graves L., Cherubini F., The rise of fact-checking sites in Europe, Reuters Institute for the Study of Journalism, 2016

Guess, A. Nagler,J., Tucker, J., Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Face-

book, 2019 , available there

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MEDIA279/Social%20Media/With%20Facebook,%20Blogs,%20

and%20Fake%20News,%20Teens%20Reject%20Journalistic%20%E2%80%9CObjectivity%E2%80%9D.pdf [last 

access 29/05/2019]

IFCN, The commitments of the code of principle, available here https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more/

the-commitments-of-the-code-of-principles [last access 28/05/2019]

Marchi, R., With Facebook, Blogs, and Fake News, Teens Reject Journalistic “Objectivity”, Jourhnal of Communica-

tion Inquiry, 2012, available there https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MEDIA279/Social%20Media/

With%20Facebook,%20Blogs,%20and%20Fake%20News,%20Teens%20Reject%20Journalistic%20%E2%80%9C-

Objectivity%E2%80%9D.pdf [last access 29/05/2019]

Nossel, S. Faking news: fraudloent news and the fight for truth, PEN America, 2017

Reuters Institute for the Study of Journalism, Digital News Report, 2018

Stanford History Education Group, Evaluation Information: The Cornerstone of Civic Online Reasoning, 2016

Stencel, M. Fact-checking booms as numbers grow by 20 percent, Duke Reporters Lab, 2017

Tambini, D., How advertising fuels fake news. LSE Media Policy Project Blog, 2017

UNESCO, Journalism, ‘Fake news’ and disinformation, Handbook for Journalism Education and Training, 2018

Wardle, C., Information Dirosder: The Essential Glossary, 2018, available here https://firstdraftnews.org/wp-content/

uploads/2018/07/infoDisorder_glossary.pdf?x81849 [last access 29/05/2019]

Weedon, J., Nuland W., and Stamos, A., Information Operations and Facebook, Facebook Newsroom, 2017

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0956797617714579
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MEDIA279/Social%20Media/With%20Facebook,%20Blogs,%20and%20Fake%20News,%20Teens%20Reject%20Journalistic%20%E2%80%9CObjectivity%E2%80%9D.pdf
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MEDIA279/Social%20Media/With%20Facebook,%20Blogs,%20and%20Fake%20News,%20Teens%20Reject%20Journalistic%20%E2%80%9CObjectivity%E2%80%9D.pdf
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more/the-commitments-of-the-code-of-principles%20
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more/the-commitments-of-the-code-of-principles%20
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MEDIA279/Social%20Media/With%20Facebook,%20Blogs,%20and%20Fake%20News,%20Teens%20Reject%20Journalistic%20%E2%80%9CObjectivity%E2%80%9D.pdf
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MEDIA279/Social%20Media/With%20Facebook,%20Blogs,%20and%20Fake%20News,%20Teens%20Reject%20Journalistic%20%E2%80%9CObjectivity%E2%80%9D.pdf
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MEDIA279/Social%20Media/With%20Facebook,%20Blogs,%20and%20Fake%20News,%20Teens%20Reject%20Journalistic%20%E2%80%9CObjectivity%E2%80%9D.pdf
https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/07/infoDisorder_glossary.pdf?x81849
https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/07/infoDisorder_glossary.pdf?x81849


54

MODUL 4: AKTIV LYTNING OG ÅBEN 
KOMMUNIKATION 

MODULETS FORMÅL 

Dette modul giver lærere og pædagoger mulighed for at forholde sig til den mangel på kommunikation 
og demokratisk dialog, som kan føre til radikalisering og at iværksætte tiltag som styrker elevernes resil-
iens og forebygger radikalisering. Modulet præsenterer effektive værktøjer og tilgange til brugen af åben 
kommunikation og aktiv lytning i undervisningen. 

Dette modul præsenterer kommunikationsteknikker som viden, anvendelse, analyse, syntese og evalu-
ering, som lærere kan anvende personligt og professionelt. 

Efter at have gennemgået modulet har læserne fået kendskab til følgende elementer :  

Aktiv lytning  
 – Lytteprocessen og forskellige former for lytning, 
 – Aktiv lytning og observation, 
 – Hvordan man kan blive en aktiv lytter 

Åben kommunikation
 – Definition af kommunikation & kommunikationsprocessen, 
 – Åben kommunikation og kommunikationsteknik  
 – Forhindringer for kommunikation 

Argumentation & debat
 – Åbenhed for kulturelle forskelle og andre holdninger 
 – Sokratisk metode og Gensidig  Maieutisk Metode (GMM)
 – Forslag til effektiv argumentation og debat 

HVAD?

AKTIV LYTNING

Lytteprocessen og forskellige former for lytning 
I lytteprocessen modtager og reagerer man på verbale og nonverbale budskaber. Processen kan opdeles 
i: at høre,forstå, svare og huske.  
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Forskellige former for lytning. 

Registrerende lytning er den mest basale form for lytning, hvor der bare registreres lyde uden 
betydning.

Foståelseslytning 
I forståelseslytning indgår gestik, toneleje og andre former for kropssprog. Disse nonverbal signaler 
kan styrke kommunikation men kan også give anledning til misforståelser. I mange lyttesituationer er 
det nødvendigt at benytte afklarende reflektion. 

Lytning udgør den mest fundamentale kommunikationskompetence og der er tre hovedtyper for 
lytning i interpersonelle interaktioner :

 – Informativ lytning (Lytte for at lære )
 – Kritisk  lytning (Lytte for at evaluere og analysere)
 – Terapeutisk og emfatisk lytning (Lytte for at forstå den talendes følelser og emotioner). 

Aktiv lytning og iagttagelse 
Lytning er mere end at høre hvad den talende siger. Aktiv lytning indebærer at være opmærksom 
uden at dømme og at tage alle sanser i brug. Digteren Alice Duer Miller siger at ”lytning vil sige at 
forholde sig til det sagte på en dyb menneskelig måde”.
Det er vigtigt at fokusere på både verbale og nonverbale signaler. 
 
Verbale tegn på aktiv lytning 

 – Positiv forstærkning – brug af positive ord og vendinger som:  ‘’Jeg forstår,” ”ja,” ”fint”.  
 – Huske- lægge mærke til hvad der bliver sagt for at opmuntre den talende.
 – Spørge og uddybe  - ved at stille relevante spørgsmål får den talende et indtryk af dels at 

lytteren er interesseret i det sagte og dels at budskabet er blevet korrekt  modtaget. Åbne 
spørgsmål  er bedre end ja og nej svar. 

 – Reflektion – vise forståelse for udsagnet ved at gentage. 

Nonverbale tegn på aktiv lytning   
 – Smil - Smil kan være en kraftfuld bekræftelse på at udsagn  bliver lyttet til og forstået og det er 

også et tegn på at den lyttende er troværdig, kooperativ og tillidsvækkende. 
 – Øjenkontakt – Øjenkontakt  er et kraftfuldt middel til at opmuntre den talende. 
 – Kropsstilling  - Som del af en åben og modtagelig kropsstilling må benene ikke være krydsede 

og armene skal være åbne med håndfladerne opad.   
 – Spejling  - Spejling starter med at observer den talendes ansigt og kropssprog og derefter efter-

ligne dem. 
 – Afledning  - Det er vigtigt at undlade at se på ur eller telefon, lege med hår og pille negle. 

Hvordan man er aktivt lyttende 
Ud over at følge de ovenfor beskrevne tegn på  verbal og nonverbal lytning kan man også:  

 – Undgå at dømme det sagte og fokusere på hvad den talende mener; 
 – Ikke afbryde, lad den talende tale færdigt; 
 – Afstå fra distraherende handlinger; 
 – Give positivt feedback; 
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 – Lytte empatisk og forstå den talendes synsvinkel; 
 – Opsummere og prøve at se den røde tråd i udsagnet;  
 – Fjerne forstyrrende elementer i omgivelserne eller ignorere dem; 
 – Udlade at afslutte den talendes sætninger;  
 – Huske at man kan udvikle sine aktive lyttekompetencer. 

Aktiv lytning i klasseværelset: Aktive lytning er væsentligt for et godt forhold mellem lærer og 
elev. At vide hvad lærere og elever siger gør det nemmere for elever at føle sig anerkendt og 
følelsesmæssigt knyttet til skolen.  Lærere kan anvende aktiv lytning for at styrke selvindsigt og for 
at elever kan føle sig værdsatte og derved indlære bedre. 

ÅBEN KOMMUNIKATION

Definition af kommunikation & kommunikationsprocessen
“Kommunikation er en proces hvorved information bliver udvekslet via et fælles system bestående af 
symboler, tegn eller adfærd” (Merriam-Webster, 2019) .

En kommunikation involverer en afsender, et budskab og en modtager.  Selv om det lyder simpelt 
er det en meget kompleks proces, som kan blive påvirket af mange faktorer som for eksempel vores 
følelser, den kulturelle ramme, det valgte medium. Præcis og effektiv kommunikation er vanskelig at 
opnå. 

Åben kommunikationsteknikker  
Åben kommunikation finder sted når alle parter I en samtale eller debat kan formidle deres ideer 
til hinanden. Det er lettere når der finder en effektiv kommunikation sted, men der er tale om to 
forskellig eformer for kommunikation. Effektiv kommunikation finder sted når modtageren  forstår 
budskabet på den af afsenderen  intenderede måde. 

Teknikker:
 – Aktiv lytning - Aktiv lytning fremmer åben kommunikation. 
 – Give feedback- feedback er en vigtig del af åben kommunikation  idet man lærer at modtage 

kritik.  
 – Positiv kommunikation –det er nødvendigt at bruge positive udsagn i stedet for negative. 
 – Tillid, empati, mangfoldighed, respekt, tålmodighed og sympati– det er vigtigt at være 

bevidst om disse og benytte dem i kommunikation. 

Hindringer for åben kommunikation og tips til at modvirke dem: 
 – Manglende opmærksomhed og interesse, forstyrrelser. 
 – Forskelle i perception og holdninger. 
 – Manglende tillid, empati, mangfoldighed, respekt, tålmodighed og sympati. 

Kommunikation kan desuden hæmmes af fysiske, perceptuelle, kulturelle, emotionelle, sproglige, 
køns- og interpersonelle barrierer. 
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Tips til at modvirke kommunikative barrierer:
 – Være bevidst om at alle har forskellig uddannelsesmæssig, social og kulturel baggrund og at alle 

kan anvende forskellige kommunikationsstile. 
 – Bruge enkelt sprog 
 – Aktiv lytning 
 – Opbygge tillid, empati, mangfoldighed, respekt, tålmodighed og sympati 
 – Undgå store mængder information 

Åben kommunikation i klasseværelset: Åben kommunikation giver alle lige deltagelsesmuligheder I 
klasseværelset. Desuden bevirker den et bedre læreproces, giver eleverne muligheder for at nå deres 
mål, styrker forholdet mellem lærer og elev og skaber i det hele taget en gennemgribende positiv 
oplevelse for alle deltagere i lære- og undervisningsprocessen. 

Lærere og pædagoger bør være opmærksomme på de barrierer, som hindrer åben kommunikation. 
 – Lytte- barriere: læreren skal kontrollere emotionelle reaktioner og fokusere på det, som 

eleven siger. Forstyrrende lyde som telefoner og byggeri kan gøre det vanskeligt at lytte. 
Disse forstyrrende lyde bør reduceres mest muligt I klasseværelset.  Læreren bør også tage 
sig tid til at lytte til hvad andre siger til eleverne. 

 – Sproglige barrierer: der kan opstå problemer på grund af brug af ord med tvetydig betyd-
ning. Læreren skal sørge for at eleverne klart forstår betydningen af de ord, de bruger.  

 – Perceptionsbarriere:  Selv om eleverne hører det samme budskab, kan de opfatte det 
forskelligt. Læreren skal også lære at fokusere på både positive og negative aspekter af 
samtalen i klasseværelset. 

For at realisere effektiv åben kommunikation i klasseværelset, må man forstå de forskellige perspek-
tiver og forstå at andre i en debat kan fremkomme med andre ideer og holdninger, som er dannet ud 
fra oplevelser og baggrunde, som er forskellig fra vores egen. Undlad at fortælle andre at de er fork-
erte. Det første trin i en læreproces består i at anerkende andre menneskers synspunkter og værdier 
og at de kan bidrage til vores læreproces og at hvert menneske er enestående og det er vigtigt at lytte 
opmærksomt til andre. Disse forskelle skyldes kulturelle forskelle som består i de forskellige værdier, 
adfærdsnormer og sprog, som anses for at være karakteristiske for medlemmer af en specifik etnic-
itet, race eller nation. 
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HVORDAN?

AKTIV LYTNING 
Her er en simpel øvelse, som kan fremme aktiv lytning i klasseværelset.  

Hav følgende i klasseværelset og mind eleverne om at efterleve det: 

Sid tæt på den talende. 
Lyt med dine øjne, ører og hjerte.

ASpørg og svar på spørgsmål.
Nik med hovedet for at vise at du lytter.

Følg den talende med øjnene.

ÅBEN KOMMUNIKATION

Kommunikation er en gensidig process som ligger tæt op ad kreativitet og menneskelig udvikling.  
Kommunikation bygger på en kanal, der forbinder en afsender og en modtager af et budskab, der 
kræves ikke aktiv deltagelse af modtageren. 

I uddannelsen er det vigtigt at skabe gensidig kommunikation som en metode til at uddanne sig selv 
og andre og til at skabe fællesbeslutninger og anerkende deltagerne som individer. Når man planter 
spørgsmål kan svarene gro frem. 

Den sokratiske metode og den heraf afledte GMN (den gensidige maieutiske metode), kan med fordel 
anvendes til at skabe åben kommunikation i skolen. 

Den sokratiske metode er baseret på at udøve reflekterende dialog. Sokrates troede at undersø-
gende spørgen gav mulighed for at undersøge ideer logisk og afgøre deres validitet. Læreren spiller 
uvidende for at sætte en dialog i gang. 

Den sokratiske spørgeteknik er kan med fordel anvendes til at undersøge elevernes ideer. Den kan 
anvendes på alle niveauer og af alle lærere og kan også anvendes forskellige steder I den pædago-
giske proces. Sokratisk spørgeteknik fremmer selvstændig tænkning og giver eleverne ejerskab til det, 
de lærer. Desuden lærer de at stille gode spørgsmål, hvilket fremmer deres mulighed for at foretage 
effektiv argumentation og debat i skolen.

At stille undersøgende spørgsmål til hovedtemaet i en litterær tekst er et godt middel til at stimulere 
åben kommunikation i skolen. Spørgsmål som “ er sandhed absolut eller relativ? ” eller “hvad gør os til 
mennesker? ” engagerer eleverne, selvom man ikke kan besvare dem I løbet af en lektion (eller et liv).  
Eleverne kan dramatisere teksten og klassen kan diskutere hvordan teksten behandler hovedtemaerne.  

Danilo Dolci videreudviklede den sokratiske metode. I modsætning hertil er hans gensidige maieutiske 
metode (GMM) en gensidig proces. 
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GMM  er en gruppekommunikationsstrategi (Habermas, 1986) som gør det muligt for alle deltagere at 
bidrage med ideer og holdninger til udviklingen af en fælles ide til at skabe ændringer på individuelle 
og kollektive sociale/politiske/økonomiske og uddannelsesmæssige områder (Mangano, 1992). GMM 
er bredere end en ren pædagogisk tilgang og kan derfor anvendes i forskellige situationer ved at 
skabe partecipatorisk læring i et stimulerende og kooperativt rum. 

 

GMM metoden 
 – Dialog er et værktøj til at udvikle gensidig undersøgelse og aktiv participation. 
 – Hver person har en indre viden som  er erfaringsbaseret. 
 – Viden er dynamisk og i konstant udvikling og skal skabes i en gruppe. Interaktionen i gruppen kan 

udgøre et forandringselement. 
 – Dialog er et værktøj til at udvikle gensidig undersøgelse og aktiv participation. 
 – Hver person har en indre viden som  er erfaringsbaseret. 
 – Viden er dynamisk og i konstant udvikling og skal skabes i en gruppe. Interaktionen i gruppen kan 

udgøre et forandringselement. 
 – Metoden fokuserer på det individuelle og på gruppeoplevelser. 
 – Der foretages en dybtgående analyse af alle deltageres behov for at skabe et ansvarligt handlings-

beredskab. 
 – Problemerne, som skal undersøges, skal stamme fra virkeligheden. 
 – Alle deltageres ideer og forslag skaber et komplekst billede af virkeligheden.
 – Den horisontale proces fører til deling af magt og indflydelse. 
 – Metoden anvender aktiv partecipation, aktiv lytning, kommunikation, konfrontation, kooperation, 

kreativitet, selvrefleksion og åbenhed. 

GMM læreprocessen 
GMM læreprocessen starter med en langvarig analyse og diskussion af temaer, som er betydningsfulde 
for gruppen. Der gås dybt ind i følelser, indre perspektiver og behov. Målet er ikke at nå til forståelse af 
nogen “dyb mening”, men snarere at verificere hvordan betydninger “resonerer” på mange forskellige 
måder for forskellige mennesker. Det vigtigste er at rekonstruere disse betydninger gennem en fælles 
gensidig udforskende proces. 

Gennem dialogen vokser der gradvist en gruppefølelse frem, hvor deltagerne lærer at gruppen er en 
organisation hvor man bliver anerkendt som person og deltager i demokratiske processer. 

GMM ser uddannelse i  den klassiske betydning af ordet, “e-ducere” betyder af tage ud. Uddannelse 
er at opdage, løse, beslutte, lære, designe, tænke og bygge sammen, det betyder også at få en dybere 
selverkendelse ved det fælles bidrag til processen.

Processen foregår på to planer: de virkelige diskussioner som kan føre til konkrete resultater og de 
kompetencer, som udvikles gennem gruppediskussionerne. Det er en vigtig erfaring for alle at foretage 
denne type beslutninger, hvor man lærer at afstemme sine behov til de andre deltagere og at lægge 
handlingsplaner, både individuelt og i gruppen. 

Samtalen får deltagerne til at udtrykke sig. Ved at lytte forstår læreren elevens måde at tænke og opfatte på. 
Således fremmer GMM deltagernes potentiale til at opdage, metoden skaber essentielle konfrontationer 
og møder med det formål at analysere og eksperimentere og udvikle evnen til at ændre virkeligheden.  
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SUPPLERENDE MATERIALE 

GUIDE TIL EN GMM WORKSHOP

Forberedelse 
Hvis der er et aftalt tema, er det bedst at alle forbereder sig (ved at læse dokumenter, undersøge, finde 
billeder og digte). Her er emnet bestemt på forhånd, men det er nødvendigt at alle deltagere er enige. 

GMM workshoppen
Det er vigtigt at deltagerne præsenterer sig selv eller deres personlige drøm  på det første møde.

Koordinatoren introducerer temaet eller et “godt spørgsmål”. F.eks. Hvordan opfatterI fred? Hvad er krig? 

Workshoppen skal begynde som en dialektisk undersøgelsesproces baseret på en demokratisk åben 
struktur uden nogen form for tvang eller dogmatisme. 

Koordinatoren styrer gruppediskussionen således at alle deltagere får lige tid til at give udtryk for sine 
ideer og holdninger på sin egen måde. 

Deltagerne tager ordet på skift, alle skal udtrykke deres holdning til emnet, hvilket giver individuelt ejer-
skab. 

Det er vigtigt at alle lytter aktivt til hinanden. 

Koordinatoren kan opfordre de, som er tavse, til at tale, d kan så acceptere eller nægte. 

Koordinatoren skal også sørge for at indlægge pauser, hvor deltagerne I tavshed kan reflektere over det, 
de har hørt. 

Koordinatoren skal kunne sammenfatte billeder, ideer og analogier. Disse delelementer sættes I relation 
til hinanden således at alles bidrag inkluderes i den maieutiske proces. 

Koordinatoren kan intervenere, men bør ikke påvirke gruppediskussionen med sine egne holdninger, 
han/hun skal snarere fremme fælles kommunikation, bede om uddybninger og eksempler fra deltag-
ernes egne erfaringer.   

Koordinatoren skal registrere hvad deltagerne siger. 

Til slut opfordrer koordinatoren alle til at give en kort evaluering baseret på deres oplevelse. Deltagerne 
kan give hinanden feedback under evalueringen.

Koordinatoren afslutter workshoppen ved at lave et kort referat af hvad der er blevet sagt og konklud-
erer på basis heraf. 
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UDFORDRINGER OG  TIPS TIL ANVENDELSE I FORSKELLIGE 
LÆRINGSSAMMENHÆNGE  

POTENTIELLE UDFORDRINGER: 

 – Forskellige opfattelser: hver elev opfatter undervisningen forskelligt. Prøv at få kendskab til hver 
elev forinden. 

 – Forventninger: eleverne kan have forskellige forventninger til emnet og læreprocessen. Læreren 
bør være bevidst om de forskellig forventninger for at kunne vejlede eleverne.  

 – Følelser: både lærerens og elevens følelser kan indvirke på forståelsen af et budskab. Derfor skal 
læreren udvikle sin følelsesmæssige intelligens for at kunne styre følelser.

 –  Lytning: lærere kan være trætte eller distræte i løbet af læreprocessen og bør kende metoder til at 
styrke interessen eller motivationen. 

 – Overlæsset information: eleverne kan ikke bearbejde informationsmængden I budskabet. Lærerne 
bør ikke give for meget information, det skal balancere med den praktiske og tekniske læreproces. 

TIPS TIL ANVENDELSE:
 – Opbyg tillidsfulde relationer I klasseværelset, tillid mellem lærer og elever er en forudsætning for 

læring. 
 – Det er vigtigt at kende elevernes sprog, værdier, sociale baggrund og læringsstile, individuelle 

behov og støtte fra familien.  
 – Tilpas undervisningsstrategier til elevernes behov og forventninger og vælg strategier, som tilgo-

deser hver enkelt elevs styrker og interesser.
 – Evaluer elevernes læring 
 – Skab en kultur som understøtter motiveret læring uanset niveau, kulturel baggrund og  motivation. 
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MODUL 5: ÅBENSINDETHED OG KREATIV 
TÆNKNING  

MODULETS FORMÅL

Dette modul fokuserer på to tæt forbundne aspekter: åbensindethed og kreativ tænkning.
Det er opdelt i to dele. Første del fremlægger generel information og modulets læringsmål, anden del 
analyserer forskellige tilgange, metoder og strategier, som udgør nyttige ressourcer for lærere om 
hvordan de kan organisere, planlægge og opbygge et kreativt og åbent læringsmiljø. 

Modulets nytteværdi 
Dette modul vil støtte lærere i følgende aktiviteter: 

 – Fremme ytringsfrihed ved elevernes deltagelse i et trygt læringsrum 
 – Udvikle elevernes personlige kompetencer
 – Forøge elevernes interesse for undervisningen grundet nye læringsperspektiver 
 – Skabe et åbensindet og kreativt klima i klasseværelset 
 – Forøge nysgerrighed over for nye ideer, synspunkter og kulturer
 – Skabe et kooperativt læringsmiljø 
 – Forøge selvtillid og evne til at løse problemer
 – Forøge evne til positiv problemløsning for at skabe bedre livstilfredshed   
 – Svække polarisering i klasseværelset 

Kompetencer 
 – Etablere positive ikke-dømmende relationer til elever 
 – Vise åbenhed i behandlingen af kontroversielle emner 
 – Skabe et trygt, motiverende og inklusivt læringsrum 

Færdigheder 
 – Demokratisk ledelse, aktiv lytning
 – Kontrol over egne følelser 
 – Mediation og konflikttransformation

Ved slutningen af dette modul vil man kunne: 
 – Forstå betydningen af åbensindethed og kreativ tænkning 
 – Forstå hvordan åbensindethed og kreativ tænkning kan bidrage til at forebygge radikalisering 
 – Kende udfordringer og tips til at fremme kreativ tænkning i skolen. 
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HVAD?

Alle er født med et kreativt potentiale. Det er naturligt for små børn at lege,bruge fantasi til at  afprøve 
muligheder og situationer. Unge bruger fantasi og kreativitet til at afprøve situationer og muligheder. I løbet 
af  skoleårene udsættes børn for pres og dette svækker deres kreativitet. Ken Robinson,forfatter og inter-
national rådgiver hævder at børn i skolen mere bliver uddannet til at blive god arbejdskraft end kreativt 
tænkende personer. Dette skyldes at uddannelsessystemet er meget gammelt og baseret på forældede 
ideer. Eleverne er bange for at lave fejl overfor lærere, som er uddannet til at der kun er et rigtigt svar, dette 
hæmmer selvstændig kreativ tænkning. (Ken Robinson, TED talk, How schools kill creativity).

Lærerne bør opmuntre og fremme kreativitet og åben fordomsfri tænkning. Disse kompetencer er 
uundværlige for elever, når de skal tage selvstændig stilling og forstå og værdsætte mangfoldigheden i den 
menneskelige eksistens. Det følgende sigter mod at indkredse og bestemme  kreativ tænkning og åben-
sindethed.  

KREATIV TÆNKNING 
Kampylis and Berki (2014) definerer kreativ tænkning således:

‘Kreativ tænkning er den form for tænkning, som med brug af fantasi genererer ideer, spørgsmål og 
hypoteser, eksperimenterer med alternative muligheder og evaluerer egne og andres ideer,  

produkter og processer.’

At tænke kreativt vil sige at se noget i et nyt perspektiv, “tænke ud af boksen”. Det indebærer at kunne 
tænke på noget, som ingen har har tænkt før. 

Begrebet divergent tænkning blev introduceret af Paul Guilford (1950).

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 1. Developing the Cambridge Learner Attributes guide, 

Cambridge Assessment International Education. 53-74
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Divergent tænkning anvendes om den form for tænkning, hvor man skaber mange ideer og løsninger. 
Edward de Bono kaldte det  “horisontal tænkning ”. Det er en proces som genererer mange forskellige 
problemløsninger. 

Åbensindethed  defineres som “en villighed til at forholde sig til ideer og meninger, som er forskellige 
fra ens egne” (Oxford English Dictionary, 2019).

Åbne læreprocesser involverer at eleverne reflekterer over påstande, identificerer misinformation og 
overvejer andre løsningsmuligheder. Åbensindethed giver også eleverne mulighed for at udforske,h-
vordan andre mennesker i verden tænker og agerer. Det bliver muligt at forholde sig til nogle erfaringer, 
holdninger og perspektiver, som er forskellige fra ens egne. Derved modvirkes det snæversyn, som er 
forbundet med udelukkende at koncentrere sig om egne behov og interesser.

 Læreren skal søge at skabe et åbent og kreativt læringsrum, derfor skal han/hun inddrage kreative, fanta-
sifulde og stimulerende muligheder i sin planlægning af undervisningen. Kreativ pædagogik involverer 
et samspil mellem kreativ undervisning og kreativ læring, for at udvikle kreativitet i skolen skal lærerne 
blive mere kreative (Lin Y, 2019).

HVORDAN?

Kreativitet og åbensindethed kræver et sikkert og tillidsfuldt rum, hvor det er muligt at lege og tage risici. 
Det er lærerens ansvar at facilitere mere kreative problemløsninger i et dertil egnet læringsrum. Det er 
vigtigt at anse kreativitet som en integreret del af læring og skabe rum,som opfordrer til kreativitet. Det er 
vigtigt at formidle at det er ok at fejle. Det er bedre at der kommer mange svar end kun et rigtigt. Derved 
bliver der skabt et tillidsfuldt og  anerkendende miljø, hvor det ikke er farligt at begå fejl (Lin Y, 2019).

Der kan anvendes forskellige metoder og strategier. I det følgende er der forslag til og eksempler på 
didaktiske metoder og kreative tilgange. 

 ⚙ Brainstorming er en teknik som er let at anvende og der kommer mange ideer frem. Den 
kan fremme problemløsning og giver kreative ideer. Hvis der er tidsbegrænsning giver det 
oplevede tidspres endnu flere ideer.De mange ideer kan give anledning til endnu flere ideer 
i forskellige retninger. Det er vigtigt at sammenkæde ideerne og inddrage de ideer, som er 
udtryk for en anden måde at se problemet på. Læreren skal facilitere processen ved at prøve 
at inddrage alle deltagere og ved at skabe en tryg atmosfære, hvor der ikke gives udtryk for 
kritik og vurdering. Læreren skal gøre opmærksom på at det er vigtigt at lytte til andres ideer og 
prøve at tænke ud over boksen. I det følgende forklares, hvordan man bruger  brainstorming . 

Definer et emne eller problem, som kan afføde mange ideer.  
I. Sæt en tidsgrænse (cirka 25 minutter).
II. Deltagerne udtrykker ideer relateret til emnet, læreren skriver dem ned undervejs, 

oftest på et whiteboard eller flipover. 
III. Til slut evalueres resultaterne. Dette kan gøres hurtigt ved at ideerne prioriteres 

ved håndsoprækning. 
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IV. Ideerne opdeles i kategorier. De, som ikke passer ind, slettes. 
V. Efter at listen er blevet sorteret og reduceret, drøftes de tilbageblevne ideer. 

 ⚙ Kooperativ læring er en læringsaktivitet hvor elever med forskellig baggrund arbejder 
sammen for at løse en opgave. Eleverne  arbejder sammen og optimerer både deres egen og 
gruppens læring. Kooperativ læring kan differentieres med kompetitiv og individuel læring, 
hvor eleverne arbejder selvstændigt for at nå  personlige læringsmål. 

Fordele ved kooperativ læring er for eksempel:
 – Motivation til at hjælpe hinanden 
 – Udføre meningsfulde samtaler og handlinger 
 – Oversætte  “lærersprog” til “børnesprog”
 – Se situationer og problemer fra forskellige perspektiver 
 – Bedre udnyttelse af tiden  
 – Skabe venskaber og relationer 
 – Styrke kommunikative og interaktive færdigheder

 ⚙ Mind mapping betyder at  “kortlægge” vores tanker og ideer. Det bruges til at generere så 
mange ideer som muligt inden for et bestemt tema. Det særlige ved mind mapping  er at 
metoden afspejler de naturlige tankeprocesser. En mind map stimulerer associativ tænkning  
idet tankerne  gengives i et organisk mønster. Man starter med at angive hovedtemaet i 
midten af et stykke papir, derefter tegnes linjer fra dette centrum ud til associerede ideer med 
brug af farver, billeder og symboler, som visualiserer tankerne. Fordelen ved en mind map 

er at det gør det nemmere at huske ideerne end når de 
bliver nedskrevet på listeform. Forskning har påvist at 
mind mapping benytter alle tankeværktøjer i både højre 
og venstre hjernehalvdel. Mange anser derfor mind 
mapping for at være den mest holistiske af de kreative 
tænkeformer (Stankodic, Basic, Papic, Aleksic, 2011).

 ⚙ Introducere ukonventionelle undervisningsmaterialer. Ukon-
ventionelle undervisningsmaterialer kan gøre det lettere for elever 
at tænke ud af boksen og blive mere engagerede i undervisningen.
Det kan være indførelse af  podcasts eller interaktive medier. I det 
følgende afsnit findes ressourcer som lærere kan benytte til at 
fremme kreativitet. En anden mulighed er at skabe et varmt og åbent 
klima. Klasseværelset kan udstyres med kunst og man kan benytte 
humor og storytelling til at skabe et fleksibelt og stimulerende miljø.  

 ⚙ Internationalt samarbejde 
Denne tilgang giver eleverne mulighed for at udvikle åbensindethed og kreativ tænkning via 
kontakt med elever i  andre lande. Man kan udføre projekter via iEARN eller knytte kontakter 
med skoler i andre lande. Derved kan eleverne komme i kontakt med mennesker med en 
anden baggrund og opnå færdigheder i   international kommunikation og blive mere opmærk-
somme på andre kulturelle værdier og normer. Tværkulturel kontakt  kan medvirke til at 
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dekonstruere populære stereotyper, undgå overgeneraliseringer og fordomme. Man kan 
tilmelde sig ved at kontakte den nationale  iEARN koordinator. 

 ⚙ Flerkulturel læring 
Lære  direkte om andre kulturer fra internationale ressourcer 
(video, biografier, blog, osv.) eller invitere gæster fra andre lande 
i forbindelse med undervisningen. Derved kan eleverne se, at 
læreren værdsætter ideer, historier og holdninger fra andre lande. 
Det kan også give eleverne mulighed for at se forhold fra andre 
perspektiver, selv om de ikke nødvendigvis er enige. 

SUPPLERENDE MATERIALE 

 ⚙ De Seks Tænkehatte er en teknik som er udviklet af  Edward De Bono. Metoden går ud på 
at sikre at eleverne ser problemet fra forskellige vinkler. Farven på hatten repræsenterer den 
vinkel, eleverne skal anlægge på ideen. Metoden kan anvendes på alle typer problemer og 
sigter mod at skabe en kreativ atmosfære og optimere kommunikative færdigheder og gøre 
tænkningen klarere.  Det er vigtigt at alle elever har den samme hat på og udforsker prob-
lemet i fællesskab i stedet for at tage parti i en debat.  De seks tænkehatte repræsenterer 
følgende positioner:

 – Hvid: neutral, information, fakta 
 – Sort: svagheder, kan finde fejl og barrierer 
 – Rød: følelser og intuition 
 – Gul: værdier og positivitet 
 – Grøn: kreativitet, muligheder, alterna-

tiver, nye ideer 
 – Blå: proces, timing, handleplan  

 
Denne teknik kan benyttes både individuelt 
og i grupper og den sikrer at man kommer 
igennem alle tilgange til et tema. Desuden 
lægger den op til rationel evaluering af ideer 
og forslag. I en gruppe kan De Seks Tænke-
hatte nedsætte risiko for konflikter. 

 

 ⚙ Case study
Den følgende case study indgår i kapitel 4 i Developing the Cambridge Learner attributes, 
Cambridge Assessment International Education. 
Det viser at  “læringsrum” kan fremme kreativ tænkning. 

© By Edward De Bono, all rights reserved
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 “St. Andrew’s Scots School, Buenos Aires, Argentina –  
The Learnerspace: a new pedagogy by design”                                                                   

Se videoen: https://vimeo.com/228213052

Makerspace er blevet indført på mange skoler i hele verden for at lære elever kritisk tænkning. En lignende 
tilgang kan transformere et traditionelt læringsmiljø til et læringsrum. Skolebiblioteket kan omformes til det 
nye læringsparadigme, ikke kun med hensyn til den arkitektoniske indretning. 

Læring finder sted hele tiden og kan ikke begrænses til et klasseværelse. Ved at decentralisere bøger fra 
biblioteket  og sprede dem i skolens gange og afdelinger  sendes et signal om at læring ikke kun finder sted i 
afgrænsede rum. Når eleverne kan benytte bøger overalt uden restriktioner, demonstreres det at læring ikke 
har grænser. 

 Flytningen af biblioteket blev ledsaget af nyindretning af rummene. Der blev etableret tre nye rum: et stort 
arbejdsrum med fleksible møbler, som kan anbringes funktionelt på mange måder; et huleagtigt stillerum og 
et samarbejdsrum med to projektorer og vægge til at skrive på. 

Biblioteket, som før havde været et sted hvor elever søgte tilflugt i dårligt vejr, blev skolens centrum med utallige 
aktiviteter. Lærerne flyttede deres undervisning til de nye læringsrum, som muliggjorde differentiering. Det blev 
sjovere at lære noget. Der kom oplæg om filosofi, konkurrencer og spil. Eleverne diskuterede  og indgik naturligt 
i metakognitive refleksioner, som dette læringsmiljø lægger op til. De blev mindre afhængige af lærerne  og 
skabte nye projekter.

 Mange fora og diskussioner i lokalsamfundet  finder sted i det angora-lignende rum, hvis åbenhed inspirerer 
diskussionerne og projekterne. Det bliver ofte undervurderet hvilken betydning det fysiske læringsmiljø har 
og hvordan det kan fremme en ny læringsmodalitet, som svarer til det moderne informationssamfund. Dette 
eksempel viser at få ændringer i skolens indretning kan have en substantiel og inspirerende effekt. 

 ⚙ Videos
De følgende videoer kan bistå lærere i at udvikle et kreativt og åbensindet læringsmiljø. 

 – Creative thinking - how to get out of the box and generate ideas: Giovanni Corazza at 
TEDxRoma

Duration: 13.38 min 
https://www.youtube.com/watch?v=bEusrD8g-dM  

 – Are You Open Minded? Three Ways to Break Thinking Patterns | Paul Sloane | TEDx 
University of Brighton     

Duration: 15.26 min
https://www.youtube.com/watch?v=4vgl3v8rjj8 

 – An Article about creativity and innovation for teachers that contains different 
videos inside.

https://teacherhead.com/2012/12/16/teaching-for-creativity-and-innovation/

https://www.youtube.com/watch?v=bEusrD8g-dM
https://www.youtube.com/watch?v=bEusrD8g-dM
https://www.youtube.com/watch?v=bEusrD8g-dM
https://www.youtube.com/watch?v=bEusrD8g-dM
https://www.youtube.com/watch?v=4vgl3v8rjj8
https://teacherhead.com/2012/12/16/teaching-for-creativity-and-innovation/
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 ⚙ Interaktive Ressourcer
 – iEARN: er en online skoleplatform hvor lærere kan udveksle ideer og projekter. der 

er 150 projekter i EARN , som er udviklet af lærere og elever. Man udvælger et online 
projekt, som man ønsker at tilpasse til sin undervisning. Derefter kommer læreren og 
eleven ind på online portaler hvor man kommer i kontakt med skoler i verden, som 
arbejder med samme projekt.  https://iearn.org/about

 – Brainstorming er en metode som stimulerer en fælles kreativ atmosfære mellem 
elever og lærere.  Realtime Board er et gratis online redskab. der består af en online 
whiteboard der bruger virtuel post-it, billeder osv. Popplet er et andet interessant gratis 
program, hvor man visuelt kan gemme ideer og tanker og kan uploade tekster, billeder 
og film. 

 – Der findes mange online redskaber som faciliterer  brainstorming. Mind Mapping soft-
ware er meget velegnet til at tænke kollektivt.Gratis open sources software som for 
eksempel Xmind, FreePlane eller FreeMind er velegnede. 

 – MacMillan Education har udviklet en kombination af digitalt og trykt materiale med 
ressourcer for lærere og elever, som understøtter åbensindet tænkning. Den kommu-
nikative og induktive tilgang giver elever de færdigheder, de har brug for i det virkelig 
eliv. De mange eksempler og oplæg kan spare forberedelsestid for lærere.  Der findes 
gratis eksempler fra  Open Mind  online som har interessante undervisningsmaterialer 
til forskellige niveauer. 

UDFORDRINGER OG TIPS TIL BRUG I FORSKELLIGE 
LÆRINGSSAMMENHÆNGE 

Kreativ tænkning og åbensindethed er to tilgange, som modvirker stereotyper og polarisering, som 
indvirker på radikaliseringsprocessen. Disse tilgange kan også anvendes af eleverne i livet uden for 
skolen, så de kan udvikle aktivt medborgerskab. 

De følgende anbefalinger kan støtte lærere i at undervise i et åbensindet klima med brug af kreativ 
tænkning. 

 – Lær eleverne at analysere forskellige perspektiver med et åbensindet og respektfuldt sind.
 – Gør dem i stand til at identificere misinformation og  stereotyper således at de kan modstå radika-

lisering og  blive aktive medborgere. 
 – Lær dem  at undgå at overgeneralisere om forskellige kulturer, religioner, lande og folkeslag. Lær 

dem at møde og forstå andre kulturer. 
 – Lær dem at være åbensindede og stimulerer deres tænkning ved at give dem mulighed for at 

arbejde sammen med elever fra andre lande eller giv dem mulighed for at møde mennesker fra 
andre lande. 

https://iearn.org/about
https://miro.com
https://www.xmind.net
http://freeplane.sourceforge.io/wiki
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://www.macmillanopenmind.com
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ANBEFALINGER OM ANVENDELSE I FORSKELLIG FAG  

Det er vigtigt at stimulerer kreativitet i alle fag. Som Ken Robinson siger “man kan være lige så kreativ i 
matematik, naturvidenskab og filosofi som i musik, kunst eller dans.” Åbensindethed og kreativ under-
visning kan bruges i alle fag. 

En god anbefaling er at benytte den sokratiske metode, som kan være katalysator for kreativ tænkning. 
Et godt spørgsmål sætter feedbackprocesser mellem lærer og elever i gang. Forskning viser at lærere skal 
være omhyggelige med at planlægge formuleringer af de spørgsmål, de agter at benytte i undervisnin-
gen(Budd Rowe M, 1986). Spørgsmål som stimulerer svar som kræver kompleks mental bearbejdning 
kan fremme kreativitet.Hvad hvis...? og Hvorfor…? spørgsmål kan stimulere kreativ og kritisk tænkning, 
især hvis  de bliver fulgt op med flere spørgsmål, som får eleverne til at tænke videre. Det er også vigtigt 
at eleverne lærer at reflektere over deres egne spørgsmål. Et spørgsmål kan vise, hvordan eleven tænker 
og hvor læring  skal sætte ind. Når eleverne lærer at stille spørgsmål kan det:  

 – udvikle deres interesse og motivation 
 – stimulere dem til at tænke grundigere 
 – konsolidere deres forståelse for emnet 
 – få dem til at se et emne fra forskellige perspektiver
 – klarificere en personlig  læreplan 
 – inspire til at ønske at finde et svar 

HVORDAN UDVIKLER MAN KREATIVITET I MATEMATIK? 

Find mange løsningforslag 
Lærere kan støtte eleverne i at være kreative ved at tilbyde dem opgaver og aktiviteter som lægge op til at: 

 – Finde mange måder at løse et problem. 
 – Stille egne spørgsmål ud over at svare på lærerens spørgsmål 
 – Opdage nye relationer og sammenhænge. 
 – Gætte konsekvenser af handlinger. 
 – Skabe et klima hvor der er i orden at lave fejl. 

Figur 2 Developing the Cambridge Learner attributes,Cambridge Assessment 

International Education, page 74
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HVORDAN UDVIKLER MAN KREATIVITET I 
FREMMEDSPROGSUNDERVISNING? 

 – Organisere projekter med kontakt til skoler i andre lande 
 – Udviklingsprojekter om specifikke temaer (kulturelle traditioner, mad osv.) Check Erasmus+ 

muligheder :  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
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MODUL 6: INTERKULTUREL BEVIDSTHED 

MODULETS FORMÅL

Det overordnede læringsformål i dette modul retter sig imod hvordan man underviser i et multikulturelt 
klasselokale.  Det inkluderer de følgende underemner:   

Del A: Selvrefleksion for lærere om kulturel identitet og interkulturel opmærksomhed 
I denne del vil lærere blive opmærksomme på deres egen kulturelle baggrund og reflektere over, 
hvordan det forbinder sig til deres værdier og levemåde. Grundlæggende begreber om kultur, 
kulturel identitet og kulturel sensitivitet introduceres. 

Del B: Hvordan undgås stereotypisering, diskrimination og racisme i klasselokalet 
Her vil underviserne lære, at ingen er immune over for kulturelle stereotyper og racistisk tænkning. 
De vil forstå hvordan disse mekanismer måske er en del af deres skolemiljø. De vil tilegne sig viden 
om tilgange i undervisningen, som kan integrere interkulturel sensitivitet og fordoms-reducerende 
undervisningsstrategier2  i klasselokalet. 

Del C: Hvordan håndtere interkulturelle konflikter i klasserummet?
I denne del kan du som lærer få viden og råd til at håndtere interkulturelle konflikter i klassen. Her 
findes eksempler som nogenlunde ligner virkelige situationer. Du kan reflektere over dine egne 
tilgange til situationer som disse og få vejledning i mulige måder at handle og reagere på. 

HVAD?

En øget interkulturel bevidsthed, interkulturel sensitivitet og interkulturelle kompetencer er centrale 
elementer i forebyggelsen af radikalisering. Men ikke alene elever har brug for træning på det område - 
også lærere har brug for at reflektere over måden, de omgås forskellige kulturer og identiteter i klassen. 

Træning af lærere inden for anti-radikalisering er rettet mod at fremme lærerens bevidsthed om kulturel 
og religiøs diversitet og støtte læreren i at håndtere forskelle på en professionel, ikke-diskriminerende 
og fordomsbevidst måde. Det inkluderer at kunne takle forskelle i religiøs tro og livsstil, som eventuelt 
udfordrer lærerens egne værdier og overbevisninger. Lærere har brug for at kunne håndtere situationer 
i den kontekst og kunne forebygge diskrimination og racisme i klassen.

2 På engelsk bruges termen anti-biased teaching
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HVORDAN?

DEL A: SELVREFLEKSION OM KULTUREL IDENTITET OG INTERKULTUREL 
SENSITIVITET

Når lærere har at gøre med kulturel diversitet i klassen er det afgørende for dem at reflektere over deres 
egen kulturelle baggrund. Kun hvis vi er bevidste om vores egne identiteter og de værdier og adfærdsmåder 
forbundet med egen kulturelle baggrund, kan vi forstå hvad vi måske oplever som udfordrende eller gener-
ende ved andre kulturelle udtryk. 

Selvrefleksion er en grundlæggende kompetence, både i intra- og interkulturelle interaktioner, for ikke at 
forblive i et etnocentrisk verdenssyn. Enhver person føler at hans eller hendes verdensopfattelse er det der 
er ‘normalt’, ‘sandt’ og ‘rigtigt’.  At erkende, at der ikke er et objektivt verdenssyn, men at den måde vi ser 
verden på afhænger af den sociale og kulturelle baggrund, er et grundlæggende skridt mod at blive inter-
kulturel bevidst. 

Som et første skridt må vi derfor opfatte vores egen verden og vores egne erfaringer i en selvrefleksiv 
proces. Gøre os selv bevidste om, og stille spørgsmål ved det ubevidste og det selvfølgelige, og håndtere 
vores egne værdier og baggrunde.    

Øvelse 1 er rettet mod netop denne form for refleksionsproces i forhold til ens egen kulturelle baggrund. 

En anden måde at stimulere selv-refleksion kan være en logbog, hvor lærere skriver situationer i interkul-
turelle kontekster ned, som har skabt irritation, og reflekterer over kilden til deres irritation.  

Når vi reflekterer over vores egen kulturelle baggrund leder det også til spørgsmålet om hvordan kultur og 
kulturel identitet kan defineres. Som et opfølgende trin vil nøglebegreber inden for interkulturel kommu-
nikation præsenteres. F.eks. 

 – Kulturbegreber og kulturel identitet (f.eks. Isbjergsmodellen over kultur)
 – Interkulturel sensitivitet

I den sammenhæng vil Bennetts model for interkulturel sensitivitet introduceres, for at udvide forståelsen 
af hvad det indebærer (se øvelse 2).
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Tegn et træ som skal repræsentere din egen personlige kultur.  Prøv at finde termer som repræsenterer 
din egen kulturelle baggrund for de følgende dele af træet, og skriv dem ned på et stykke papir ved siden 
af træet:

 – Rødder: oprindelse, tilhørsforhold til kulturelle grupper (f.eks. national identitet, regionale eller 
andre tilhørsforhold som f.eks. familie kultur, fan kultur, mv.)

 – Træstamme: værdier som du finder vigtige i din kulturelle sammenhæng (f.eks. tolerance, disci-
plin mv.)

 – Blade: synlige tegn på din kulturelle baggrund (f.eks. bestemte retter, et sprog eller en måde at 
kommunikere på, et symbol osv.)       

Efter at have afsluttet denne del, tænk over følgende spørgsmål:  
 – Var det nemt at definere den kulturelle gruppe som du tilhører? Har du valgt flere grupper?
 – Føler du, de værdier du har valgt, er typiske for din kulturelle oprindelse?
 – Føler du dig tilpas med den synlige del af din kulturelle baggrund, eller foretrækker du at gøre det 

så usynligt som muligt? Hvorfor? Varierer det efter situationen? Hvilke situationer?
 – Hvordan ville dit kulturelle træ over dit klassetilhørsforhold se ud? 

Efter at have overvejet disse spørgsmål, læs konklusioner og refleksioner i forhold til øvelsen herunder.       

1. Kulturel identitet er ikke det samme som nationalitet eller etnicitet: 
Mange mennesker oplever, det vanskeligt at definere en specifik kulturel gruppe for sit eget vedkom-
mende. I rødderne til dit træ har du måske nævnt din nationale eller etniske baggrund, men du kan 
også have nævnt en by eller en region, eller endda et fan fællesskab el.lign. Det er fordi vi tilhører 
mange forskellige grupper. Kulturel identitet er ikke determineret alene af f.eks. en national kultur: 
skønt der er aspekter af national kultur, er der også regionale kulturer (f.eks. regionale forskelle 
inden for et land), by eller land-kulturer, familiekulturer, kulturer knyttet til sportsklub fællesskaber, 
osv. Så mennesker har mange tilhørsforhold og kulturelle identiteter, og de kan bevidst beslutte at 
acceptere eller afvise kulturelle praksisser.

2. Kultur er dynamisk og foranderlig:  
Du kan også opleve at din kulturelle baggrund og dine værdier har ændret sig gennem livet (f.eks. 
værdier fra familietradition i forhold til værdier i voksenlivet, ændringer i kulturelle traditioner når 
man flytter mv). Kultur er ikke statisk, men dynamisk og foranderlig. Vi er i en konstant læreproces 
med hensyn til at relatere til kulturer og sammenhænge omkring os, kultur er under stadig foran-
dring - ikke mindst i en globaliseret verden.       

3. Kultur kan være forbundet med stereotyper:  
Folk har tendens til at forbinde kultur med stereotyper. Du har måske selv oplevet en situation, hvor 
nogen har antaget forskellige ting om dig baseret på din kulturelle baggrund. Samtidig skal vi være 
bevidste om de formodninger, vi gør os om personer vi forbinder med andre kulturelle grupper. 
Når vi møder folk med andre baggrunde, er vi tilbøjelige til at drage konklusioner fra den synlige 
del af deres kultur, om deres potentielle adfærd eller deres værdier. Disse forforståelser præger 

ØVELSE 1   KULTUR TRÆET (ØVELSE TIL SELV-REFLEKSION)
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vores opfattelse af andre mennesker, det er det, der kendes som kulturelle bias - eller kulturelle 
forforståelser. Kulturelt forudindtagede antagelser resulterer i opfattelser, der påvirker dine fortolk-
ninger, når du arbejder med kulturelt mangfoldige grupper. Konsekvenserne er stigmatisering, 
stereotype opfattelser og diskrimination. Især hvis du arbejder med et kulturelt mangfoldigt klas-
seværelse, skal du reflektere over din opfattelse af forskellige sociokulturelle grupper.

“Isbjerg modellen” kan bruges til at illustrere en model af kultur, som viser de synlige eller usynlige 
elementer af kultur.  

Isbjerg modellen af kultur 

En velkendt model over kultur er isbjerget. Dens primære fokus er på elementer, som er dele af kultur, 
og på det forhold, at nogle af de elementer er meget synlige, mens nogle er svære at få øje på. 

Idéen bag denne model er at kultur kan illustreres som et isbjerg: kun et meget lille del af isbjerget kan ses 
over vandet. Toppen af isbjerget er understøttet af et meget større isbjerg, som ligger under vandet og 
er usynligt. Alligevel er den nedre del af isbjerget et kraftfuld fundament. På samme måde er der synlige 
aspekter af kultur: arkitektur, kunst, mad, musik, sprog for at nævne nogle få. Men de stærke funda-
menter for kultur er sværere at spotte: historie, normer, værdier, grundantagelser rum, tid, natur osv.        

Isbjergsmodellen tydeliggør, hvor svært det undertiden kan være at forstå mennesker med andre 
kulturelle baggrunde, end os selv - fordi du kun kan få øje på synlige dele af deres “isbjerg”. 
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I denne øvelse introduceres Bennett’s model over interkulturel sensitivitet. Før modellen præsenteres 
skal du: 

 – Skrive din egen definition af interkulturel sensitivitet ned
 – Beskrive en person i dine omgivelser, som du oplever, er meget sensitiv i relation til interkul-

turelle forhold   

Arbejd derefter med sætte de følgende seks faser i Bennett’s model i den rigtige rækkefølge, du mener 
de bør følge. 

 

 
Prøv derefter at sammenligne dine svar med Bennett’s 
model over rækkefølgen i faserne.  

EXERCISE 2   INTERCULTURAL SENSITIVITY

Fase - Minimalisering
Personen anerkender kulturelle forskelle på 
overfladen, men betragter alle kulturer som 
grundlæggende ens.   

Fase – Forsvar

Personen reagerer mod den opfattede trussel 
fra andre kulturer ved at nedværdige anden 
kultur (negativ stereotypificering) og ved at 
promovere egen kulturs overlegenhed. 

Fase – Integration
Personen udvider og inkorporerer forskellige 
verdenssyn ind i egen verdensanskuelse.  

Fase - Benægtelse

Personen benægter andre kulturers eksistens 
og forskelligheder ved at rejse psykologiske 
eller fysiske barriærer, i form af isolation og 
adskillelse.    

Fase – Accept 
Personen accepterer og respekterer kulturelle 
forskelle med hensyn adfærd og værdier. At 
acceptere betyder dog ikke at være enig.    

Fase – Tilpasning

Personen udvikler færdigheder til at skifte sin 
referenceramme i forhold til udvalgte kulturelt 
forskellige verdensanskuelser gennem empati 
og pluralisme. At tilpasse betyder dog ikke fuld-
stændigt at overtage.    

Fase 1 – Benægtelse

Fase 2 – Forsvar 

Fase 3 – Minimalisering

Fase 4 – Accept

Fase 5 – Tilpasning 

Fase 6 – Integration
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DEL B: HVORDAN UNDGÅ STEREOTYPIFICERING, DISKRIMINATION OG 
RACISME I KLASSELOKALET  

Skolen er ikke et sted som er fri for stereotypificering, diskrimination og racisme. Lærere er nødt til at 
være bevidste om, hvordan de mekanismer kan spille en rolle i hverdagslivet i klassen og hvordan de kan 
modarbejde dem.    

Mange elever oplever diskrimination i deres liv. De oplever det er sværere at finde arbejde på grund af 
deres navn, de har mindre mulighed for at gå på diskoteker og klubber i nattelivet, de kigges eller stirres 
på, på grund af deres hovedtørklæde el.lign. De stiller derfor sig selv mange spørgsmål, som de ikke 
altid selv finder et retfærdigt svar på: Hvorfor ender mange elever med indvandrerbaggrund med lavere 
karakterer, end elever med majoritets-baggrund? Hvorfor taler sagsbehandleren eller en anden person i 
det offentlige rum til min familie, som om de var lavere stående? Hvorfor er det svært for os at finde en 
lejlighed? Hvorfor har vi kun midlertidig opholdstilladelse i årevis? Hvorfor bliver jeg altid spurgt om, hvor 
jeg kommer fra, når jeg er født her? Osv.       

Andre elever, både med og uden indvandrerhistorie, kommer fra familier hvor ikke særligt humane idéer, 
eller højreradikale idéer, kommer til udtryk. Et fænomen, der løber gennem hele samfundet på tværs af 
klasser og sociale lag - og derfor også i skoler og klasser. Især elever i puberteten, som søger efter iden-
titet, spørger sig selv gentagne gange om temaer inden for området racisme, og de har oftest ikke nogen 
passende rum at reflektere over det i. Undervisningstilgange, der modgår fordomme og gør det muligt 
at kunne være kritisk overfor stereotypificering, diskrimination og racisme, er en måde adressere de 
temaer som lærer.             

Endelig kan lærere handle på en diskriminerende måde selv, når de ikke er bevidste om det. Diskrimi-
nation og racisme associeres ofte med voldelige nazister og den ekstreme højrefløj, på trods af at der i 
skolen er virkninger af mere skjulte former for diskrimination og racisme. Spørgsmål rejser sig for lærere 
i skolen, som f.eks: Tilbyder jeg virkelig de samme chancer til alle mine elever? Hvilke former for ubev-
idste fordomme og stereotyper påvirker eventuelt min undervisning? Hvordan kan jeg sikre, at ingen  af 
mine elever føler sig diskriminerede?       

Den følgende øvelse kan hjælpe lærere finde svar på den slags spørgsmål. 
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Herunder finder du det berømte citat fra Pat Parker, fra digtet “Til den hvide person som vil vide hvordan 
du kan være min ven”:

“Den første ting du gør er at glemme at jeg er sort. Derefter må du aldrig glemme at jeg er sort” 

 Parker, Pat: Movement in Black. The Collected Poetry of Pat Parker, 1961-1978.  1990

Opgave, reflektér over disse spørgsmål:  
 – Hvad siger citatet om interkulturel bevidsthed? Skriv ordenes underliggende budskab ned.
 – Hvad har det at gøre med dine elever i skolen? Skriv dine tanker ned. 

Læs derefter teksten herunder om undervisningstilgange, der modvirker fordomme, hvor der refereres 
til budskabet i citatet (Ouelati, Ramses Michael: “Anti-biased teaching approaches”). Oversat og forkortet 
fra tysk af Leena Ferogh and Sebastian Schwäbe. Den fulde tekst version på tysk findes på:  https://www.
ufuq.de/umriss-einer-rassismuskritischen-didaktik/#_ftn1

Hvordan kan lærere takle kulturel diversitet, migration og racisme i klasselokalet?  
Citatet fra Pat Parker, der indleder denne artikel, afspejler for mig en central holdning, som alle dem, 
der er engageret i undervisning, bør lære og inkorporere, for at forholde sig til racisme og migration. 
Det viser en modsætning, som ikke blot lærere er involveret i, hvor vi skal spørge os selv igen og igen: i 
hvilken undervisningssituation bør racisme og migration spille en rolle - og i hvilken ikke? Der er ingen vej 
udenom - udover at acceptere denne ambivalens på en fejl-venlig og stadig seriøs måde.        

På den ene side spiller det en væsentlig rolle i en skoleklasse og i undervisningen af emner, hvorvidt 
nogen har oplevelser med migration, eller ikke har det. Især lærere uden migrationsbaggrund - men ikke 
kun dem - må reflektere over deres privilegier, f.eks. et europæisk pas og statsborgerskab, udseende, 
adgang til bolig- og arbejdsmarkedet etc. for ikke ubevidst at gøre deres miljø, deres habitus og deres 
omgivelser med alle de implikationer det har, til målestok for undervisning og endda for vurdering. 

Det er stærkt anbefalelsesværdigt for os lærere, at gennemgå såkaldt fordoms-reducerende under-
visning, for at blive bevidste om betydningen og konsekvenserne af de ovennævnte karakteristika og 
fordomme af enhver art.               

På den anden side er der mange situationer, hvor det ikke har betydning, hvor eleverne har baggrund 
henne eller hvilken kulturel gruppe de føler tilhørsforhold til. Mirza, som bytter fodboldkort med Dominik 
og Cihat - Merve, som fortæller Celina nyt fra hendes seneste date, mens hun i hast kopierer Piotr’s hjem-
mearbejde, eller Sarah, hvis søster bærer tørklæde, mens hun selv bruger tonsvis af hårspray. Almind-
elige problemfri hverdagssituationer, hvor vi lærere ikke behøves, men som vi også kan lære fra. Som 
lærere skal vi lære af de mange selvfølgelige, succesfulde hverdagsrelationer i vores globaliserede skole.            

ØVELSE 3   FORDOMSREDUCERENDE UNDERVISNING  
(ANTI-BIASED TEACHING)

https://www.ufuq.de/umriss-einer-rassismuskritischen-didaktik/#_ftn1
https://www.ufuq.de/umriss-einer-rassismuskritischen-didaktik/#_ftn1
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Hvordan kan lærere skabe empowerment? 
“Det lykkedes ikke for mine forældre - så hvorfor for mig?”. En elev sagde denne sætning til mig, selv om 
hun var en af de bedste i klassen. Efter hendes mening havde hendes familie opgivet troen på et bedre 
liv. Det budskab blev jævnligt gentaget i hendes familie.

Elever som hende har brug for lærere, som tør fortælle noget om deres liv og hvordan de mestrede situ-
ationer, men ikke altid uden at snuble undervejs, men var nødt til at rejse sig op igen. Måske skal det ikke 
være historier om individuelle eksempler i stilen ‘fra opvasker til millionær’. Den slags historier skjuler 
snarere, at skolen ikke er skabt, så alle får en afgangseksamen. Men de kan bestemt inspirere som rolle-
modeller og selvopfyldende profetier. Så det er vigtigt, at dele realistiske livserfaringer, som hjalp dig til 
at komme videre. Du kan også gøre følgende for at støtte empowerment blandt eleverne:             

 – Invitere lokale personer fra erhvervsliv og politik
 – nvitere tidligere elever som gæster, som har opnået gode resultater, f.eks. at tage en ungdomsud-

dannelse eller en videregående uddannelse.
 – Invitere forældre eller søskende fra tidligere underpriviligerede miljøer
 – Involver succesrige personer/ virksomheder som praktiksteder og erhversvejledere
 – Hent inspiration til at udvide curriculum  og tilgang til diversitet blandt andre skoler, f.eks. i Nelson 

Mandela skolen i Berlin: https://www.nelson-mandela-schule.net/about-nms/about-nms.html  

Racisme, økonomisk ulighed og diskrimination (ift. køn og forskellige andre baggrundsforhold) er globale 
problemer, som er for alvorlige til at kunne håndteres af individuelle lærere i klassen. 
Der er ikke nogen dybdegående empirisk forskning i virkningen af frisættende tilgange i pædagogik og 
fordoms-adresserende undervisning. Vi ved stadig ikke nok om præcist hvilke tilgange og metoder, vi 
kan bruge til at modgå de nævnte problemstillinger. Imidlertid har reflekteret praktisk erfaring over en 
årrække produceret en større base af litteratur og materialer, som kan inddeles i tre forskellige tilgange:

 – Videnstilegnelse 
 – Opmærksomheds-skærpelse (Sensitisation)
 – Dekonstruktion           

Det er uklart om alle disse tilgange er nødvendige og i hvilken rækkefølge de skal anvendes med en 
skoleklasse. Men hvad går tilgangene ud på? 

Den første tilgang kan kort beskrives som en klassisk oplysnings-tilgang. Gennem kognitiv viden udvikler 
eleverne ny differentieret viden (f.eks. om befolkninger, kultur, etniciteter og religioner) i forhåbning om 
at der vil blive stillet kritiske spørgsmål og udvist skepsis over for stereotyper.      

Denne tilgang har dog vist sig ikke at være tilstrækkelig. Der er behov for yderligere bevidsthed og reflek-
sion omkring erfarings- og emotionelt baseret sensitivisering. F.eks. rollespil om moralsk mod, biografisk 
læring, gruppearbejde, aktiviteter der fremmer perspektivbytte, empatiske og solidariske færdigheder, 
og dannelsen af et klima i klassen, som er præget af fordomsreduktion og bevidsthed om fordomme.  

Den tredje, nyere tilgang med dekonstruktion har etableret sig, men indeholder åbne spørgsmål: Hvordan 
håndterer jeg udtalelser som er racistiske og f.eks. modgår menneskerettigheder? 

De spørgsmål kan ikke svares udtømmende her. Men jeg vil videregive nogle praktiske erfaringer (f.eks. med 
håndtering af fanatisme, radikalisering i en religiøs udformning, og elever som udtrykker antisemitisme). 

https://www.nelson-mandela-schule.net/about-nms/about-nms.html
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Undervisning i at være kritisk over for racisme er især vigtig for elever, som oplever, ikke rigtig at have 
en plads i deres verden, som ikke reflekterer over deres tanker og udveksler dem, eller som hører eller 
accepterer racistiske holdninger. Undervisning i den kontekst kan fejle, fordi nogle få elever ikke afviger 
fra deres racistiske udtalelser før mod slutningen af lektionen - og nogle gange kun fordi de ikke vil tabe 
ansigt foran klassen. Det kan være svært for os lærere at bære, og det udfordrer vores professionelle 
ekspertise.     

Lærings-stemning i stedet for moralisme 
Den mest almindelige fejl i sådan en situation er at lægge låg på konflikten, eller tale i moralske termer. 
Men denne reaktion overfor ureflekterede holdninger blandt elever får ikke racisme til at forsvinde, den 
er blot ikke adresseret. Enhver der har fornemmelsen af at sige noget forkert, vil skjule det, men ikke 
nødvendigvis reflektere over det. Den pædagogiske mulighed for at møde modstand fra andre klasseka-
mmerater eller lærere er glippet. Ligeledes er chancen for arbejde for en ændring i holdninger. Racisme er 
herefter lukket inde i klasselokalet, i stedet for at skabe rum for at arbejde med det. Denne tilgang kunne, 
en smule overdrevet, betegnes “shame pædagogik”. 

Tilbud om beskyttelse 
Efter min mening har en dialog i klassen sine begrænsninger, når man som lærer opdager at en elev på 
længere sigt ikke er åben og villig til at engagere sig i andre. En tillidsfuld atmosfære  hvor lærere tager 
ansvar, kan få racisme til at komme frem og muliggøre intervention på en kontrolleret måde. Desuden 
giver det mening at møde dem, der er ramt af racisme, i øjenhøjde i stedet for nedladende at patro-
nisere dem, og skabe plads til respons. Dette er bestemt ikke nogen nem mission og vil ikke altid gå 
uden følelsesmæssig intensitet for alle involverede, men efter min mening er der i øjeblikket ikke noget 
levedygtigt alternativ, ligesom vi også kender det fra anti-bias træning med voksne. Sammenfattende 
kan lærerne ikke forventes altid at handle “korrekt”, men vi kan skabe en kultur, hvor lærere systematisk 
lærer af, hvad de gør, og hvad de ikke gør. 

At opbygge relationer… og fastholde dem
Vi lærere bør også praktisere, at vi ikke ser problematiske elever som håndgribelige racister, men også 
opfatter deres behov. Det kan opnås ved at have en autentisk interesse i dem og hjælpe dem med deres 
problemer. Dette gør det ofte muligt for den syndebuk, de har identificeret, at trække sig i baggrunden, 
i stedet for blot at diskutere med dem. At være en model, der handler på en menneskelig og kompetent 
måde og står ved deres side, kan være et overraskende element for dem, som får dem til at stille spørg-
smålstegn ved deres hadefulde holdning. Den pædagogiske relation bør derfor aldrig brydes af lærerne. 
Ellers ville der være fare for, at nogen lades tilbage i en fanatisk vennekreds eller organisation. Normalt 
er disse “venner” ikke en stor hjælp, når de virkelig behøves, og nogle gange havner de i fængsel. Så er 
det endnu vigtigere, at der stadig er nogen, eleven kan henvende sig til.

Jeg har undertiden oplevet, at eleverne afviger fra deres fanatiske første mening, og at denne proces kun 
har taget 20 minutter på grund af en afdækkende holdning fra læreren. Nogle gange tager det to år ... 
og nogle gange er der overhovedet ikke noget nytænkning. Vi ved imidlertid fra de videnskabsbaserede 
erfaringer om højreradikale, at selv efter mange år frafaldne husker en modstridende, men rolig og 
human lærer. At forstå en sådan elev betyder ikke at retfærdiggøre tanker eller måske handlinger.
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Behøver det at være en hel lektion? Didaktiske principper  
Ja og nej. Det er bestemt nødvendigt, meningsfuldt og ønskeligt med en længere dyberegående arbe-
jdsproces med en klasse! Men det handler ikke hver gang om en ekstra stak kopier med regneark, som 
tilføjes materialet. Hvis elever og lærere er tvunget og stressede i en permanent tilstand af mangel på 
skoletid, er der en fare for, at for meget såkaldt “bulimilæring” finder sted. Dette skal forstås drastisk: 
Opfyldning i korttidshukommelsen, opkastning til test og prøver og derefter glemt.

Og! Ligesom det ikke er ønskeligt at “i dag taler vi om kvinders historie”, for derefter at fortsætte med 
den antagede “normale” historie igen, kan et snævert defineret engangslektion om racisme forhindre et 
reelt ligestillingsperspektiv. Herved får eleverne indtryk at at der blot er tale om et særligt emne en enkelt 
gang uden større relevans.    

At forandre perspektiver 
Det handler meget mere om et ændret perspektiv, der præsenterer det foregående undervisningsemne 
eller -metode på en ny måde. Hvis vi hænger Arno Peters verdenskort-projektion op ved siden af det 
angiveligt ‘normale’ eurocentriske Mercator-kort i klasseværelset, vil lærerne også indse, at selv videnska-
belige metoder aldrig er neutrale. Hvis vi kender Kants racistiske citater, vil lærerne også forstå den 
fremskredne kolonisering af verden i det 19. århundrede og i det mindste ikke synge en ensidig og 
ubegrænset lovsang om oplysningstiden. Og når vi ved, at “det kvindelige i forsamlingen er nødt til at 
forblive tavs” i Det Nye Testamente, kan vi ikke længere opretholde et klart “vi” og “de andre” i klassen, 
men udfordre den anti-muslimske racisme.

Berigende undervisning
Det giver også mening at berige alle undervisningslektioner med globalt, migrationsrelateret og andet 
differentieret indhold og viden. Disse temaer skal integreres i de nuværende undervisningsenheder. 
Af den grund er de fleste af de undervisningsmaterialer, du har til rådighed her, også designet som 
tværsnitsmateriale. Hvis Goethe behandles i klassen, behandles hans transkulturelle forståelse lige. For 
eksempel, hvis historie handler om den såkaldte renæssance, bør det globale og migrationshistoriske 
perspektiv væves sammen for at belyse det samme emne fra et andet perspektiv i den efterfølgende 
lektion. Og en dokumentar eller en lærebog er ikke lagt til side, fordi Martin Luther King alene fremhæves 
som en anerkendt menneskerettighedsforkæmper, mens udeladelsen af Malcolm X eller fordømmelse 
af ham som voldelig eller terrorist opretholdes. Det skal behandles fra flere perspektiver (multiperspek-
tivitet) og kritisk. 

Hvilke mål og hvilken struktur skal fordoms-reducerende undervisning følge?    
De følgende kompetencer bør igangsættes i undervisningen og skal implementeres didaktisk afhængigt 
af årgang: 

 – Studerende forstår de socialt dominerende konsekvenser af racisme, og hvordan en empowering 
og / eller problematisk følelse af at høre til en gruppe skabes (f.eks. den magtfulde og problema-
tiske opdeling mellem Orient og Occident, empowering aspekter af sort kultur og identiteter, men 
også en problematisering  af alle former for nationalisme). 

 – Studerende forstår, at mange mennesker med en migrationshistorie føler, at de hører til mere end 
én gruppe (f.eks. både tyrkisk og tysk), og at livsverdener altid er tvetydige og blandet med andre 
livsverdener (f.eks. hvem bestemmer egentlig, hvem der skal integreres ? Hvornår og hvordan 
betragtes mennesker overhovedet som integrerede?)
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 – Elever forstår diversiteten indenfor sociale grupper (f.eks. by versus landet, alder, politiske posi-
tioner, social klasse, køn, minoritet-majoritet osv). 

 – Elever forstår at enhver person er individuelt forskellige (hobbyer, karakterstyrker, kønsiden-
titeter, smag, livsstil, politisk overbevisning osv.)

 – Elever positionerer sig selv på baggrund af det forhold, at familiebaggrund i mange sammen-
hænge er irrelevant.

 – Elever former deres adfærd i retning af potentielle positive rollemodeller som har stået op for 
andre (f.eks. Nelson Mandela, Malcolm X, Gandhi, Rosa Parks - eller i en situation i skolegården mv) 

 – Elever bliver i besiddelse af handlekraft i deres lokale, nationale og internationale miljøer, og tør 
at udvise civilt mod, være frustrations-tolerante og ikke lade sig slå ud af fejl og afvisninger (f.eks. 
at en borgmester afviser en underskriftsindsamling mv).           
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DEL C: HVORDAN TAKLES INTERKULTURELLE KONFLIKTER I KLASSEN
Lærere kan blive konfronteret med kulturelle sammenstød eller interkulturelle konflikter i klassen, der 
kræver en professionel håndtering og mægling mellem forskellige positioner. Dette kan også omfatte 
situationer, der udfordrer deres personlige værdier. De er nødt til at håndtere disse situationer omhyg-
geligt for at undgå, at der skabes en atmosfære af mistillid og eksklusion, som kan risikere at skabe grun-
dlag for radikaliseringsprocesser.

Lærere er måske ikke parate til at tackle sådanne situationer: Hvordan reagerer jeg, når unge fornærmer 
andre ved at kalde dem ”ofre”? Hvordan kan jeg forberede mig til den næste Ramadan eller svare på 
anmodninger om bedelokaler? Hvordan forholder jeg mig til unge som er vrede over at højreradikale 
brænder koraner af offentligt? Og til at nogle støtter at det gøres? Hvordan håndterer jeg signaler, der 
kan indikere radikalisering? I de følgende øvelser vi forskellige cases anvendes for at opnå en dybere 
forståelse af interkulturelle konflikter.

Brug af cases eller scenarier til at lære at håndtere interkulturelle situationer er en udbredt og effektiv 
metode i interkulturel træning. Scenarier, der beskæftiger sig med en interkulturel konflikt, kaldes ofte 
“kritiske hændelser”. Udtrykket blev oprindeligt brugt af J. C. Flanagan, der er kendt som udvikleren af 
“Critical Incident Technique” (CIT). Flanagan brugte denne teknik til at indsamle information om kritiske 
situationer, for at lære om deres konsekvenser og herved udvikle forbedringer i den givne kontekst. I 
interkulturel uddannelse bruges kritiske hændelser primært  for at skabe læring. I denne sammenhæng 
bruges udtrykket ‘kritiske hændelser’ normalt til at beskrive situationer, hvor en misforståelse, problem 
eller konflikt opstår på grund af kulturelle forskelle mellem interagerende parter.

Margalit Cohen-Emerique har udviklet en diagnostisk metode til kritiske hændelser, der medfører 
følelser af et kulturelt chok hos de involverede personer. Cohen-Emerique definerer et kulturelt chok 
som den følelsesmæssige og intellektuelle oplevelse, der sker, når man kommer i kontakt med det, der er 
fremmed for én. Dette skaber følelser som uforståenhed, frygt og overraskelse. Hun siger, at hvis dette 
kulturelle chok ikke anerkendes og bearbejdes, kan det føre til defensive reaktioner.

I en skole, der er åben for mangfoldighed, kan der være eksempler på kritiske hændelser hver dag. 
Hvordan kan man undgå fordømmelse eller tilbagetrækning blandt de involverede mennesker i den 
kontekst? Hvordan kan rummet for dialog bevares? Hvordan kan der udvikles metoder, der respek-
terer alle parters forventninger og værdier? Margalit Cohen-Emerique anbefaler, at pædagogiske fagfolk 
systematisk håndterer kulturelle chok for at opretholde en åben holdning. At benægte et kulturchok 
forhindrer der på den anden side i at blive bearbejdet og beskytter ikke mod dets virkninger. Det er 
derfor nødvendigt at genkende og identificere det for at undgå en defensiv og negativ holdning.

Øvelse 4 giver en detaljeret beskrivelse af Cohen-Emeriques-tilgangen og et eksempel på en interkulturel 
konflikt i skolen, og hvordan den kan analyseres ved hjælp af denne tilgang. Efter at have gennemgået 
eksemplet får du en bedre forståelse af, hvordan du analyserer dine egne konflikter.

Øvelse 5 giver eksempler på scenarier om, hvordan man håndterer situationer og positioner i forbind-
else med islam fra organisationen Ufuq.de (‘Pædagogik mellem islam, islamfjendtlighed og islamisme’) til 
reflektion sammen med nogle baggrundsoplysninger og handleanbefalinger for at hjælpe lærere, som 
måtte møde lignende cases.
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Lærernes og forældres tilgange til undervisning og uddannelse kan være forskellige og føre til en 
ubehagelig situation - et kulturchok. Når man står over for forældres praksisser, der er langt væk fra ens 
egne, kan lærere dømme forældrene (“Disse forældre kan ikke håndtere deres barn”) eller pålægge deres 
egne normer (“Her gør vi sådan! Det er reglen”). Begge disse holdninger er skadelige for barnet og for 
respekten for barnets identitet, fordi han/hun føler, at hans forældres kulturelle tilhørsforhold nedgøres 
og afvises.

De dømmende holdninger kommer fra en oplevelse af at være identitetsmæssigt truet fra de professio-
nelles side, fordi disse chok ikke er blevet adresseret og bearbejdet. Deres faglige kultur er tit centreret 
om teorier om børns udvikling, som henviser til et bestemt normativt uddannelsesbegreb.        

Når man står over for forældre, der har praksisser, som ikke svarer til disse modeller, kæmper lærere med 
et kulturelt chok. Ifølge Margalit Cohen-Emerique, fransk psykolog og specialist i interkulturelle forhold, 
er et kulturelt chok den følelsesmæssige og intellektuelle oplevelse, der opleves i kontakt med det, der er 
fremmed for os. Disse resulterer i følelser som uforståenhed, frygt og overraskelse. Disse kulturelle chok 
kan ikke alene forblive uopdaget, men er heller ikke bearbejdet korrekt, hvilket igen kan føre til defensive 
reaktioner. Nogle eksempler i denne sammenhæng ville være:                

En mor synes, at det er helt okay, hvis sønnen spiser chips og søde ting i stedet for frugt og grøntsager, 
eller forældre har absolut ikke noget problem med, at den fjorten år gamle datter allerede har pådraget 
sig gæld med sin smartphone.

Spørgsmål, der vil opstå i denne sammenhæng, kan være: Hvordan kan en bedømmelse af adfærd 
undgås? Er der et åbent rum til at diskutere ting? Er det muligt at udvikle metoder, der respekterer begge 
sider, så alle forventninger og værdier stadig kan eksistere?

På dette tidspunkt anbefaler Margalit Cohen-Emerique, at et kulturchok skal systematisk bearbejdes, 
så der stadig kan være et åbent sind i denne sammenhæng. Den modsatte praksis, der benægter det 
kulturelle chok, forhindrer enhver proces og kan ikke beskytte mod virkningerne. Kulturchokket skal 
anerkendes, identificeres og bearbejdes.

Gå igennem beskrivelsen af de tre trin, som Cohen-Emerique foreslår, og eksemplet præsenteret nedenfor. 
Tænk derefter på en konflikt, som du selv har oplevet, som udfordrede dine personlige værdier. Forsøg at 
gennemgå det ved at bruge de tre trin, som introduceres. 

Margalit Cohen-Emerique (1999) beskriver tre trin, som kan hjælpe til at overkomme kulturchok:

I.    Decentrering: 
For det første skal chokket på det følelsesmæssige plan afklares: Hvad føler jeg? Frygt? 
Afsky? Raseri? Afvisning? Også baggrunden for chokket skal være kendt: rum, tid, det 
talte ord, ens egen kropsholdning såvel som den andens, hvad præcist chokerede, 
irriterede, forstyrrede ...? 

ØVELSE 4    KULTURELT CHOK – en metode til at adressere interkulturelle 
konflikter (Margalit Cohen-Emeriques tilgang)
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Derefter er det nødvendigt at udforske ens egen referenceramme for at bestemme, 
hvilke værdier og principper, der blev rystet af chokket. Der skal tages højde for de 
forskellige komponenter i referencesystemet: etnisk, seksuel, social, professionel, 
religiøs, national og politisk tilknytning.  Er det f.eks. ligestilling mellem kønnene der 
opleves at blive bragt i fare? 

Denne selvrefleksion bidrager til evnen til at erfare. Det hjælper at udøve selv-distance, 
især med hensyn til de følelser der først blev triggered af chokket.   

II.   At gå ind i den anden persons referencesystem 
Det næste trin er at give mening til hinandens holdninger ved at udforske deres 
forskellige kulturelle   sammenhæng.  

Det handler om at observere, hvilke aspekter i ens sociale og etniske kultur, der kan 
forklare ens holdning. Dette opnås

ved et bedre kendskab til den andens værdier og referencesystem.

I en samtale med den anden part kan den respektive position præsenteres. Holdning og 
synsvinkel bør blive forståeligt.

 Hvis der ikke er mulighed for en dialog, kan flere hypoteser fremsættes for at forklare 
hans/hendes holdning og derved undgå generalisering eller stereotype fortolkninger: 
Opførelsen kan påvirkes af oprindelseslandet, eller et “idol” kan efterlignes. Det handler 
ikke om at behandle personen dårligt.

Gennem analysen af referencesystemet får den andres holdning betydning. Denne 
analyse kræver åbenhed, såvel som personlig indsats og nysgerrighed for at opleve 
betydningen af den andens handling fra vedkommendes perspektiv. Hvilke værdier 
den anden person besidder gennem sin kultur, hans/hendes migrationshistorie og 
individuelt erfarne tilpasning og akklimatisering til værtslandet.

Gennem analysen af den andens referencesystem findes der ofte fælles identitetspunkter, 
som kan danne et grundlag for en fortsættelse af relationen. På denne måde kan de 
genetablere kontakten og opdage, at deres uenighed kun handler om den måde, de 
opfatter noget på.

III.   Forhandling
Forhandling betyder hverken underkastelse eller passiv modstand mod det ene eller 
det andet. Det er et ægte møde, hvor alle “slipper” noget for at nærme sig den anden 
uden at stille spørgsmålstegn ved de væsentlige principper for deres egen identitet. Her 
handler det om at finde en ny norm, et fælles felt eller et “3. rum”, hvor alle bevarer sin 
identitet og på samme tid går ind på den andens sti.
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“‘KULTUREL IRRITATION’ - ET EKSEMPEL FRA EN TYSK SKOLE

Lærerne på en mindre udskolingsskole i Tyskland er virkelig vrede: En studerende, der er lige ved at 

afslutte skolen, fortæller til stadighed sine klassekammerater, at han ikke er villig til at få et job eller en 

uddannelse efter skolen. Hans forældre er uden arbejde. De får 1400 € Hartz IV (sociale tjenester fra 

staten). Han fortæller, at når han er færdig med skolen, vil de endda modtage flere penge fra staten, 

hvis han er uden arbejde. Familien vil snart rejse til Libanon i tre måneder - for at bygge et hus i Beirut!

Lærerteamet reflekterer over historien: 

Trin 1: Undersøg din egen referenceramme: Hvilke følelser udløser historien hos mig? Hvad 
generer mig? Hvilke af dine værdier angribes eller udfordres?
Lærerne benytter lejligheden til at udtrykke deres forargelse og vrede. Der skrives en lang liste med 

punkter, som forstyrrer dem. Derefter værdierne: Deltagerne navngiver værdier som “ærlighed”, 

“retfærdighed”, “taknemmelighed”, “anstændighed”, “loyalitet over for staten”, “overholdelse af loven”, 

“intet hårdt arbejde, ingen pris” - og begynder at diskutere. Nogle gange betyder ærlighed ingenting for 

en person, retfærdighed i dette land har iingen betydning, nogle mennesker skummer helt åbenlyst 

fløden uden at være flittige, solidaritetssamfundet fungerer ikke længere … og det er det samme med … 

Trin 2: Udforsk hinandens referenceramme og opstil hypoteser: Hvad ved jeg om familiens situ-
ation og værdier? Hvad forestiller jeg mig? Hvad mistænker jeg eleven for, hvad tror jeg han 
oplever i situationerne i skolen, og hvor han fortæller om planerne? Hvad vil jeg gerne vide for 
at forstå sagen bedre?  
Deltagerne samler det, de ved om familien, og finder ud af, at hverken familiens migrationshistorie eller 

deres planer for fremtiden er tydelige for dem, og de ved ikke, hvilken betydning et hus i Beirut har. Da 

de er meget opmærksomme på forældrenes forhåbninger om deres søns fremtid (han skulle lære tysk, 

have kontakt med tyskerne, så han kan få det lettere senere i skolen ...), bliver de opmærksomme på, at 

disse ikke længere diskuteres med familie. Den mulige situation, at familien støtter pårørende i Libanon, 

sætter vrede over familiens ‘uansvarlighed’ i perspektiv. Måske er familien det samfund eller fællesskab 

af solidaritet, som eleven også føler sig ansvarlig for? Eleven er én, familien er stolte over, og måske vil 

han bevare værdigheden og sin stolthed, og ikke fremstå som en taber?

Trin 3: Etabler en forhandling - udvikl en løsning: Hvad vil jeg opnå med samtalen? Hvilke spørg-
smål spørger jeg om? Hvad vil jeg sige om mig selv?  
Lærerne udvikler muligheder for at tackle irritationen gennem rollespil. De anerkender, at de har svært 

ved at fokusere på hovedspørgsmålet, eller at de har en tendens til at moralisere. Fordi det ikke rigtig 

er klart for dem, hvad de vil: Vil de kommunikere deres personlige holdning til sort arbejde? Vil de som 

repræsentanter for skolen vise, at de ser at der foregår ulovlighed og true med konsekvenserne? Hvad er 

skolens mission her, og hvad er skolelederens rolle? I sidste ende finder deltagerne ud af, hvad der skal 

være fokus for dem som fagfolk: De prøver at fokusere på deres elevs trivsel. De udvikler en tilgang til at 

tale med eleven og hans forældre uden fordømmelse. De vil prøve at høre deres holdning, men på samme 

tid forklare dem, at de er nødt til at passe på resten af klassen, der skal støttes og opmuntres til at finde et 

job eller en ungdomsuddannelse efter skolen (Casen er oversat og tilpasset fra en tekst fra Kinderwelten 

Projektmaterial (2007). 

Eksemplerne er fra Ufuq.de: “Børnene er i orden”. 

https://www.ufuq.de
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Her præsenteres eksempler på interkulturelle konflikter i skolen.  Overvej for hvert eksempel, hvordan 
du håndterer denne slags situationer. Efter din egen refleksion læser du baggrundsoplysninger, pæda-
gogiske muligheder og handleanbefalinger og sammenligner dem med dine egne svar.

SCENARIE 1: NY MED TØRKLÆDE 
Efter sommerferien kommer en muslimsk pige i skole, og hun har over sommeren taget et traditionelt 
muslimsk tørklæde, som dækker hendes hår. Nogle af de andre piger kommenterer det forhold på en 
negativ måde.

Hvordan ville du håndtere denne situation? Notér dit svar ned. Sammenhold derefter dit svar med baggr-
undsinformationen og den pædagogiske tilgang nedenfor.

Baggrund:
Du kan ikke se, om nogen er religiøs, fordi hun bærer et tørklæde. Ikke desto mindre er det for mange 
et symbol på “islam” og et indspark i den offentlige debat, og som sådan ønsker nogle at forsvare det. 
For andre er det derimod et udtryk for undertrykkelse. I hverdagslivet er motiverne og måderne at bære 
tørklæde på meget forskellige. Datteren bærer tørklæde, men hendes søster eller mor gør det ikke. 
Uanset om motiv og baggrund er det ene eller det andet: Den første skoledag med hovedtørklæde - for 
eksempel efter sommerferien - er en stor hurdle for alle.

Pedagogisk tilgang:
 – Unge mennesker kan som regel ikke lide at blive kontaktet om ændringer, der har at gøre med 

deres krop eller personlighed. Hvis du henvender dig til piger, fordi de er ‘nye’ med et tørklæde, 
skal dette udtrykke interesse og ikke problemorientering.

 – Gør dig selv kendt som en kontaktperson, når der sker diskrimination.
 – Søg pragmatiske løsninger, når der opstår problemer, f.eks. ved fysisk træning.
 – Hvis piger med eller uden hovedtørklæde bliver mobbet på skolen, grib ind - men ikke i relation til 

religiøse spørgsmål, men fordi nogle unge lægger andre under pres.
 – Jo mindre piger og familier presses i en bestemt retning, jo mere frie er de i deres beslutninger

SCENARIE 2: AT NÆGTE HÅNDTRYK VED SKOLENS AFGANGSCEREMONI 

Ved afgangsceremonien efter afslutning af 9. klasse nægter en muslimsk elev at give hånd, når en kvin-
delig lærer vil lykønske.

Hvordan ville du håndtere denne situation? Notér dit svar ned. Sammenhold derefter dit svar med baggr-
undsinformationen og den pædagogiske tilgang nedenfor.

Baggrund:
De fleste muslimer i verden giver formentlig hånd til andre mennesker. Men nogle undgår fysisk kontakt 
med fremmede af det modsatte køn - som et tegn på respekt, siger de. Hvis unge mennesker ikke ønsker 

ØVELSE 6     EKSEMPLER PÅ HVORDAN FORSKELLIGE POSITIONER KAN 
HÅNDTERES I KLASSEN 
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at give hånd, spiller typiske pubertetsrelaterede identitetsprocesser ofte en rolle: Hvem er jeg? Hvilken 
rolle spiller religion for mig? Hvor hører jeg til? Hvad forventer de af mig? I de fleste tilfælde er et afslag 
på at give hånd ikke baseret på et ønske om adskillelse. Ved ikke at give hånd tester den studerende 
måske, om du er klar til at anerkende hans individualitet. Det kan dukke op som en provokation, men det 
er normalt et eksperiment.

Pedagogisk tilgang:
 – Undgå at opmuntre til dem og os-diskurser ved at tale om “vores” værdier og traditioner.
 – Spørg de unge, hvad der er vigtigt for dem omkring deres måde at hilse på.
 – Tag forskellige former for hilsen op: Hvad handler det om?
 – Undersøg de unges bekymringer, tag dem alvorligt, men gå ud fra, at de er i færd med at finde 

deres identitet.
 – I tilfælde af markant ideologisk hårdhed, søg støtte

SCENARIE 3: INTERNATIONALE KONFLIKTER 
En politisk diskussion opstår i klasseværelset, og nogle unge tager en markant og, synes du, ensidig 
stilling, når de taler om krige og konflikter.

Hvordan ville du håndtere denne situation? Notér dit svar ned. Sammenhold derefter dit svar med baggr-
undsinformationen og den pædagogiske tilgang nedenfor.

Baggrund:
Unge er bekymrede for og optagede af internationale konflikter, og det fører undertiden til vanskelige 
situationer - f.eks. når unge mennesker meget markant vælger sider. Det kan have at gøre med personlig 
eller familie-involvering; med en fornemmelse af politisk modstridende interessekonstellationer (f.eks. er 
Saudi-Arabien et islamistisk diktatur og alligevel en allieret med ‘vesten’); eller generelt med at protestere 
mod uretfærdighed eller medfølelse med ofre for krig og vold. Ens egne oplevelser med forskelsbehandling 
og diskrimination kan også bidrage til, at unge mennesker føler sig forbundet med andre ‘ofre’ - f.eks. som 
muslimer. Internationale konflikter udgør dermed et spejl i en bekræftelse af ens egne oplevelser. Salaf-
ister kan også gøre brug af dette, hvis de repræsenterer konflikter på deres måde (muslimer som ofre).

Pædagogisk tilgang:
 – Tag regelmæssigt begivenheder fra nyhederne op og give de unge plads til deres følelser og tanker.
 – Ros de unges empati / engagement / kritik / protest!
 – Nuanceringen kan følge i andet trin: Hvad handler konflikten? Sammenlign konflikter.
 – Øv dig på perspektivskifte: Hvordan ser de forskellige aktører / de krigsførende parter det?
 – Tal om retfærdighed og uretfærdighed: Hvordan ønsker vi at leve?
 – Grib kun ind, når protest og kritik vender til at blive nedgørende ideologier og fjendebilleder.
 – Overvej sammen, hvilke muligheder de unge har til at adressere konflikterne (støttefora, breve til 

redaktører på aviser o.a. nyhedskanaler,indsamling og donationer osv.)
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SCENARIE 4: “PIERRE VOGEL? I THINK HE’ S COOL...” 3

En studerende refererer positivt til salafisme eller islamistiske prædikanter.

Hvordan ville du håndtere denne situation? Notér dit svar ned. Sammenhold derefter dit svar med baggr-
undsinformationen og den pædagogiske tilgang nedenfor.

Baggrund:
Unge mennesker er i en søgende proces. Religion kan blive en byggesten for identitet - især når de føler 
“deres” religion og deres tilknytning bliver sat spørgsmålstegn ved. Det er her salafistiske tilbud bl.a. 
kan komme ind, f.eks.et tilbud om  et samfund, hvor de kan føle tilhørsforhold, samhørighed, anerken-
delse, føle sig stærke, overlegne og respektable; opleve religiøs ‘viden’ og orientering, muligheder for 
selvpræsentation, opmærksomhed, og positionering mod faktiske uretfærdigheder. Salafisme kan 
således være attraktiv for alle (inklusive ikke-muslimske unge). Det markerer et socialt vakuum - for hvis 
behov og interesser blandt mange unge mennesker i samfundet ikke adresseres tilstrækkeligt, kommer 
andre og giver deres svar. Hvis unge henviser til dette, er det ikke nødvendigvis et udtryk for deres 
tæthed til salafisme.

Pædagogisk tilgang:
 – Håndter referencer til salafistiske prædikanter (eller lignende) så afslappet som muligt. Først og 

fremmest betragt provokationer som muligheder for samtale.
 – Sæt det “problematiske” ved argumenterne i forgrunden (f.eks. Devaluering). Spørg gruppen om 

andre former for devaluering.
 – Tal om religion og forskellige former for religiøsitet.
 – Giv de unge plads: deres egne tanker beskytter dem mod forenklede verdensbilleder.
 – Giv ikke indtryk af, at du vil stille spørgsmål til ‘Islam’. Så kan du regne med, at de fleste de unge 

enten vil udtrykke afvisning af salafismen og hvor pinlige de finder prædikanterne - eller noget 
andet, som ikke giver mulighed for oprigtig udveksling af synspunkter og oplevelser.

 – Vær altid opmærksom på forandringer hos unge mennesker. Stol på dine oplevelser og din pæda-
gogiske intuition.

 – Hvis du oplever nogen du mener kan være tegn på radikalisering, tal med kolleger og søg råd og 
vejledning hos aktører der arbejder med emnet. 

Efter at have gennemgået de fire eksempler ovenfor, skal du tænke på et eksempel, hvor du har haft 
vanskeligheder med at tackle forskellige kulturelle eller identitetsmæssige positioner i klasseværelset. 
Gå derefter til 6-trins-skalaen (som er fra ufuq.de: “Børnene er i orden”), som kan være nyttige i svære 
situationer i denne sammenhæng, og tænk over, hvordan dette kunne have hjulpet dig: 

Trin 1: Find ikke årsagen til vanskelige positioner og konflikter i kultur, islam og isla-
misme! Med andre ord, spørg ikke, hvad “problematiske” og provokerende holdninger 
eller opførsel af unge mennesker kan have at gøre med islam, kultur eller islamisme.

Trin 2: ISpørg i stedet: 
a) Hvad handler det egentlig om? Hvad er “emnet bag emnet”? 
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b) Er det måske en reaktion på oplevelser, som den unge har haft i mine lektioner, i 
vores skole eller i samfundet?

Trin 3:  Sig “ja”, vær åben og interesseret i bekymringen (selvom den kommer til udtryk 
i form af en provokation) og giv de unge nok plads og tid til at komme frem med og 
udveksle deres synspunkter og perspektiver.

Trin 4: : Sig kun “Men ...” i sjældne tilfælde, det vil sige grib kun ind, når nedgørende 
og anti-pluralistiske positioner (benægtelse af andres ret til eksistens), og absolutte 
påstande om sandhed opstår, og disse forbliver uanfægtede i gruppen.

Trin 5: Spørg de unge om deres ønsker og forventninger i forhold til forskellige spørg-
smål og temaer (“Hvordan vil vi leve?”) og stimulér til samtaler og diskussioner.

Trin 6: Hvis en samtale eller diskussion i gruppen lykkes om det emne, har vi udført 
vores pædagogiske opgave og kan gå tilfredse hjem.
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MODUL 7: KONFLIKTHÅNDTERING 

MODULETS FORMÅL 

Udbytte
Dette modul om konflikthåndtering introducerer en genoprettende tilgang til fredelig konfliktløsning i 
skolemiljøet. Modulet giver uddannelsesfagfolk indblik i den genoprettende metode til at håndtere konf-
likter i klasseværelset, som kan fremme udviklingen af elevernes kritiske tankegang - til forskel fra en 
model med fokus på skyld og straf.

Denne tilgang kan implementeres i sammenhæng med alle fag i undervisningen, og kan fremme mening-
sudtryk, meningsudveksling og respekt for forskellige synspunkter.

Læringsmål 
Modulet giver lærere en innovativ tilgang, samt ressourcer og materialer til at implementere den, med 
sigte på at:     

 – Tilvejebringe en alternativ og effektiv tilgang til håndtering af konflikter og krisesituationer i 
klasseværelset

 – Etablere et trygt og indbydende miljø i klasseværelset
 – Forbedre relationer mellem personer og grupper
 – Reducere konflikter i klasseværelset
 – Fremme elevernes forståelse og respekt for forskellige synspunkter og for andre mennesker
 – Fremme konstruktiv dialog blandt eleverne
 – Opmuntre elevernes aktive deltagelse i udveksling af meninger og fremme af kollektiv solidaritet
 – Tilskynde eleverne til aktivt at deltage i konflikt og problemløsning, udvikle deres evner til at 

tænke kritisk, afbøde fordomme og udforme regler og udvikle skolesamfundets kontrolsystem
 – Udvikle elevernes organisatoriske færdigheder ved at opstille og følge reglerne i processen
 – Gøre eleverne mere forligende, mere åbne for nye ideer og tilgange, mindre fordomme og 

mere åbne for mangfoldighed.
 – Gøre eleverne mere tilbøjelige til forsoning, mere åbentsindede for nye idéer og tilgange, 

mindre fordomsfulde og mere åbne for mangfoldighed     
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HVAD?

I følge Cambridge Dictionary er en konflikt ‘en aktiv uenighed mellem mennesker med modstridende 
meninger eller principper’ eller en ‘kamp mellem to eller flere grupper af mennesker eller lande’.

Konfliktløsning er en proces, hvorved folk løser en tvist eller en konflikt, så deres interesser er tilstrække-
ligt adresseret, og de er tilfredse med resultatet (Association for Conflict Resolution, 2007).

Undersøgelsen udført i forbindelse med PRACTICE-projektet indikerede, at eleverne fra de deltagende 
lande i nogle tilfælde ikke er villige til at deltage i diskussioner og udveksle meninger; nogle har en tendens 
til at udtrykke deres meninger, men er ikke villige til at lytte til et modsat synspunkt. Lærere forsøger 
normalt at løse konflikter gennem dialog og modererede diskussioner med argumenter og eksempler, 
og ved at tilskynde eleverne til at se på et problem fra et modsat synspunkt. Ikke desto mindre udtrykte 
lærere og andre skolefagpersoner behov for efter- og videreuddannelse indenfor konflikthåndtering og 
håndtering af følsomme problemer.

Tvister kan føre til et klima af ubalance og ustabilitet i klasseværelserne, især hvis underviserne ikke har 
de rigtige værktøjer og metoder til at takle problemstillingerne. Derudover kan det føre til overtagelse af 
ekstreme overbevisninger og voldelig opførsel. Derfor er der behov for en konkret, struktureret proce-
dure til fredeligt at løse sammenstød.

HOW?

MÅDER HVORPÅ TILGANGEN KAN BIDRAGE TIL FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING

METHOD 1: PEER MÆGLING / MEDIATION 
Gennem (peer) mægling kan involverede parter og observatører udveksle ideer og forstå hinanden 
igennem en struktureret proces. Denne metode kan lette forståelsen af modsatte synspunkter, skabe 
grundlag for forsoning, mens man bruger argumenter og begrundelser, og herved gradvist indtager 
mindre ekstreme meninger, samtidig med at man forstår forskellighederne.

Som en proces henviser mægling til udviklingen af en struktureret kontekst for hovedparternes inter-
aktion, med deltagelse af en uvildig tredjepart, uden ‘magt’, og hvor synspunkterne på hændelsen og 
følelser forbundet med parternes tvist udtrykkes. Tvistens parter vil derefter foreslå løsninger, som de vil 
forpligte sig til at følge, med det formål at genoprette forholdet og skaden for offeret, samt at tilfredsstille 
de involverede parters retfærdighedsfølelse.

Peer mediation er en proces med fredelig løsning af en konflikt i forbindelse med skolelivet mellem 
to eller flere parter, ved hjælp af en tredje, upartisk elev - mægleren - gennem en struktureret proce-
dure med en specifik struktur, aktiv deltagelse og parternes direkte kommunikation, med henblik på en 
frugtbar løsning af konflikten.
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Antallet af deltagere og graden af deres deltagelse kan tilpasses til alvorligheden af hændelsen. Deltag-
erne, der ikke var involveret i hændelserne, kan også udtrykke deres mening, såvel som deres følelser 
omkring begivenheden. Deres tilstedeværelse kan lette identifikation og fordeling af parternes ansvar, 
følelsen af anger og parternes forpligtelse til at finde en løsning og følge de krævede trin for at nå det.

Peer mediation kræver: 
 – Selvpålagt deltagelse: Eleverne deltager frivilligt og presses ikke af mæglerne, lærerne eller 

skolepersonalet i noget trin i processen
 – Upartiskhed: Mægleren arbejder altid upartisk og undgår fordomme, stereotyper og alt hvad 

der kan forfordele en af parterne
 – Undgåelse af interessekonflikt: Mægleren skal undgå de tilfælde, de har personlig interesse
 – Tillid: Mægleren nyder tillid, der er tillid til vedkommendes færdigheder, kompetencer og viden, 

uden at der vises magt. Hvis metoden ikke kan implementeres, afbryde processen
 – Fortrolighed: hvad der siges under processen skal være fortroligt. Dette skal afklares inden 

sessionerne begynder
 – Kvalitet i processen: Mægleren skal håndtere hver enkelt sag med ligeværd, respekt og ærlighed 

efter de grundlæggende regler, som er blevet fastlagt på forhånd
 – Annoncering af mæglingens udkomme: Mægleren skal fremme mæglingsprocessen, men må 

ikke give løfter om nogen specifikke resultater af proceduren, og heller ikke kommunikere om 
sager uden tilladelse

 – Fremme af mæglingspraksis: Mægleren skal prøve at lære af andres mægleres erfaringer for 
bedre at kunne tjene mennesker i konflikt, og danne netværk med andre mæglere.                                                                           

(Artinopoulou, 2010 & Association for Conflict Resolution, 2007)

Peer mediation trin for trin: 
 – Åbning af sessionen og indbydelse af studerende.
 – Præsentation af betydning og mål med proceduren, og dens værdier: mægleren forklarer de 

ovennævnte værdier for eleverne.
 – Opbygning af pålidelighed og tillid mellem parterne og over for proceduren: eleverne er enige 

om reglerne og værdierne i proceduren.
 – Indsamling af information: problemet identificeres af alle de involverede parter og beskrives af 

mæglerne, så eleverne forstår, at de har forstået problemet.
 – Opstilling af mål og synspunkter: hver part beskriver de elementer, der er vigtige for dem.
 – Udtryk for følelser: Hver part forklarer, hvordan hændelserne / situationen fik dem til at føle 

sig, samt hvordan de har det med den anden part. Det tilstræbes at værdien om respekt følges.
 – At finde en fælles grund: Mægleren faciliterer proceduren, så begge parter finder og fokuserer 

på det, de har til fælles. Dette vil udgøre grundlaget i forhandlingerne, som vil føre til en aftalt 
løsning. Det er vigtigt, at mægleren kun faciliterer proceduren og ikke selv foreslår løsninger. 
Hvis deltagerne ikke er i stand til at arbejde sammen for at finde en løsning, kan mægleren 
fortsætte med et forslag, forudsat at parterne selv vurderer forslaget, og det ikke bliver ‘pålagt’ 
nogen af parterne.

 – Evaluering af de foreslåede løsninger og indgåelse af den endelige aftale: Begge parter evaluerer 
de løsninger, de fandt sammen, og arbejder på at finde ud af, hvad der er bedst for dem begge. 
Den løsning, de vil afslutte med, skal være passende og være til gavn for begge parter.
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 – Sammensætning af en skriftlig aftale og lukning: det er bedre for parterne at blive enige om en 
beslutning på papiret, så de er mere forpligtede til at holde sig til den aftalte plan. De bør også 
blive enige om en anden session for at give feedback om deres fremskridt. Mægleren lykønsker 
dem med deres indsats og lukker sessionen. 

(Artinopoulou, 2010)

Læreren skal forklare proceduren for sine elever og skal implementere den selv, for at eleverne har et 
konkret eksempel på, hvordan proceduren foregår. De skal også yde vedvarende støtte til eleverne. 

METODE 2: GENOPRETTENDE CIRKLER 
Ud over metoden med peer-mægling er fredsskabende cirkler en anden genoprettende tilgang til retfær-
dighed, som kan implementeres i klasseværelset. Cirkler er ideelle til konfliktløsning, der involverer mere 
end to studerende og kan også bidrage til udviklingen af et trygt rum i klasseværelset, så alle kan reflektere 
og deltage i problemløsning. I modsætning til peer-mægling involverer cirkler ikke primært de to umiddel-
bare parter i konflikten, men også hele samfundet, der kan være blevet berørt af konflikten og kan støtte 
dem, der er i konflikt.

Formålet med den foreslåede metode er, at alle elever skal reflektere over konflikten, udveksle deres 
synspunkter, dele deres perspektiver og indgå i dialog som lige. Desuden faciliterer denne praksis opbyg-
ning af fællesskab.  

Genoprettende Cirkler kræver:
 – Frivillig deltagelse af alle elever
 – En facilitator, som ikke intervenerer i processen, men blot faciliterer den  
 – En ‘talestav’ eller lignende (f.eks. en tuds eller andet passende), som giver tilladelse den person 

som holder den, til at tale, mens alle lytter til dem uden at afbryde.   

Trinene i Genoprettende Cirkler: 
 – Facilitatoren inviterer alle eleverne, der ønsker at deltage i processen, til at sidde i en cirkel for 

at skabe en følelse af fællesskab. Facilitator forklarer eleverne, at ‘talestaven’ giver indehaveren 
mulighed for at tale og udtrykke sig, mens det giver de andre deltagere mulighed for at lytte til 
taleren uden at skulle svare. Derefter spørger facilitatoren alle deltagere, om de er enige om 
at respektere talestaven. Hvis alle eleverne er enige, begynder proceduren. I tilfælde af, at der 
er indvendinger, overleverer facilitatoren dem talestaven og beder dem om at udtrykke deres 
indvendinger og diskutere dem.

 – Cirkelholderen starter samtalen, mens hun/ han holder talestaven. Vedkommende giver udtryk 
for sit perspektiv og introducerer de studerende til proceduren og konflikten, der er opstået: 
f.eks. ‘I dag vil vi dele vores tanker og følelser omkring [det problem, der er opstået] og forsøge 
at skabe en plan for, hvordan vi viser vores respekt for alle. Jeg vil gerne invitere alle til at tale fra 
deres hjerte, dele deres indsigt og være åbne for de ideer og perspektiver, der deles i cirklen. 
Facilitatoren udtrykker sig (f.eks. om måder, vi kan vise respekt for andre mennesker) og giver 
talestaven til den person, der sidder ved siden af.  
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 – Deltagerne i cirklen kan f.eks. spørge om følgende spørgsmål: 
 о Hvad tænkte du på det tidspunkt? 
 о Hvad tænkte du da du fandt ud af hvad der var sket? 
 о Hvad har du tænkt på siden da? 
 о Hvem tror du, er blevet berørt af situationen? 
 о Hvilke virkninger har det haft for dig og for andre? 
 о Hvad har været det hårdeste for dig? 

Talestaven passerer rundt blandt alle i en eller flere omgange, så alle har mulighed for at udtrykke 
sig, og svare nogle af de ovennævnte spørgsmål.  
 – Derefter begynder diskussionen, der udveksles synspunkter, med henblik på at finde en løsning. 

Facilitatoren kan spørge nogle af de følgende spørgsmål: 
 о Hvad tænker du, er der er brug for at ske, for at gøre situationen bedre igen. 
 о Hvad kan nogen gøre for at hjælpe på den skade der er sket? 
 о Hvad kan vi gøre for at være sikre på det ikke sker igen? 
 о Hvilke skridt kan vi aftale at gøre som gruppe? Og hvad er vores tidsramme?    

 – Cirklen slutter med at facilitatoren opsummerer de vigtigste beslutninger som er blevet tag.                                     

(Piece Alliance N.D.)

METODE 3: D.E.A.R.
Metoden Beskriv-Udtryk-Spørg-Resultat - Describe-Express-Ask-Result (DEAR) på engelsk, er en teknik, 
der er baseret på selvsikkerhed. Den tilbyder eleverne en struktureret procedure, hvor igennem de kan 
udtrykke deres følelser i forhold til en bestemt hændelse eller konflikt, og facilitere en løsningsplan, med 
støtte fra en facilitator (læreren).

Trinene i Beskriv-Udtryk-Spørg-Resultat (DEAR):

D
BESKRIV 

(describe)

Eleven beskriver den specifikke hændelse, der resulterede i en konflikt. Her skal 

bruges neutrale formuleringer og korte sætninger. Der skal også holdes fokus på 

hændelsen og ikke på den anden involverede person. Målet er at identificere klart 

den hændelse, der udløste konflikten, for at begrænse lignende situationer i frem-

tiden. F. eks. elev A: “Da du kaldte mig homo og grinte foran de andre elever …”

E
UDTRYKKE 
(express)

På dette trin udtrykker eleven sine følelser med hensyn til konflikten / hændelsen ved 

at tale i første person. F.eks. elev A: “… jeg følte mig pinlig og ydmyget…”

A
SPØRG 
(ask)

Efter at have udtrykt sine følelser, angiver eleven tydeligt, hvad han/hun ønsker, at 

den anden involverede part ville gøre for at undgå lignende hændelser i fremtiden 

og genoprette den skade, der er forårsaget. Den udtrykkende elev skal afstå fra at 

bruge en påbydende tone. Men f.eks. sige: “… Jeg vil værdsætte, hvis du holdt op med 

at mobbe mig om min seksualitet …”

R
RESULTAT 

(result)

I dette trin giver den udtrykkende elev et positivt eller et negativt resultat, hvis den 

involverede part vælger enten at følge eller ikke følge anmodningen. F.eks. elev A: 

“… På den måde kan vi alle hænge ud sammen og hjælpe hinanden i skolen. Ellers bliver 

jeg nødt til at tale med skolelederen”.
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Efter den første elev har udtrykt sig efter de ovennævnte trin, følger den anden elev de samme trin for at 
udtrykke sin opfattelse og synspunkt: identificerer punkterne om uenighed/ aftale, og forsøger at bygge 
videre på aftalen og løse uenigheden. For eksempel:

Elev B:
 – Beskriv: “Da du fortalte mig hvad du følte… “
 – Udtryk: “Jeg følte det lige pinligt, for det var ment som en joke” ‘
 – Spørg: “Jeg vil sætte pris på hvis du altid fortalte mig hvad der gør dig ked af det, men også at du ikke 

tog det så tungt” 
 – Resultat: “ … at vi allesammen kan have det sjovt” 

Når begge studerende har udtrykt sig, skal du gentage trinnene, indtil der er fundet en fælles løsning. 
For eksempel:

Elev A:
 – Beskriv: “Da du fortalte mig dit perspektiv …”
 – Udtryk: “… Jeg følte mig lidt lettet, da din hensigt ikke var at skade mig …”
 – Spørg: “... Jeg sætter pris på, at vi alle bliver ved med at joke sammen, men det her er stadig en følsom 

ting …”
 – Resultat: “… Ved at undgå at joke over følsomme emner, kan vi allesammen grine, uden at nogen 

bliver såret. “

TIPS TIL LÆREREN:
 – Når metoden anvendes første gang skal læreren introducere proceduren for eleverne, såvel 

som formålet med teknikken.
 – Læreren skal facilitere diskussionen uden at gribe ind. De bør opfordre de to eller flere parter i 

konflikten til at bruge denne metode til at forstå hinandens grænser og finde en fælles grund.
 – Læreren giver eleverne tid til at organisere deres tanker og opfordrer dem til at tale i runder.
 –

Tilpasset fra Michel, F. & Fursland, A (2008). ‘How to behave more assertively’.
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SUPPLERENDE MATERIALER

PEER MEDIATION:
The Association for Conflict Resolution (2007). Recommended Standards for School-Based Peer Mediation 

Programmes 2007. Available at:

https://cdn.ymaws.com/acrnet.org/resource/resmgr/docs/Recommended_Standards_for_Sc.pdf 

The stages of mediation: https://www.youtube.com/watch?v=KTONZIFm1t4 

Peer mediation in simple words: https://www.youtube.com/watch?v=A-TB3KVhH7s 

Mock Peer Mediation Session, outside the classroom: https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw

GENOPRETTENDE CIRCLER:
Bintliff, A. (2014). Talking Circles: For Restorative Justice and Beyond. Teaching Tolerance. Available at:  

https://www.tolerance.org/magazine/talking-circles-for-restorative-justice-and-beyond

Embrace Restorative Justice (RJ) in Schools Collaborative. Community Building Circles:  

https://www.restorativeschoolstoolkit.org/sites/default/files/Community%20Building%20and%20Respect%20

Agreements.pdf 

Clifford, A. (N.D.). Teaching Restorative Practices with Classroom Circles. Center for Restorative Process. Available at:  

https://www.healthiersf.org/RestorativePractices/Resources/documents/RP%20Curriculum%20and%20

Scripts%20and%20PowePoints/Classroom%20Curriculum/Teaching%20Restorative%20Practices%20in%20

the%20Classroom%207%20lesson%20Curriculum.pdf

Restorative Circles: Creating a Safe Environment for Students to Reflect:  

https://www.youtube.com/watch?v=1-RZYSTJAAo

https://cdn.ymaws.com/acrnet.org/resource/resmgr/docs/Recommended_Standards_for_Sc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KTONZIFm1t4
https://www.youtube.com/watch?v=A-TB3KVhH7s
https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw
https://www.tolerance.org/magazine/talking-circles-for-restorative-justice-and-beyond
https://www.restorativeschoolstoolkit.org/sites/default/files/Community%20Building%20and%20Respect%20Agreements.pdf
https://www.restorativeschoolstoolkit.org/sites/default/files/Community%20Building%20and%20Respect%20Agreements.pdf
https://www.healthiersf.org/RestorativePractices/Resources/documents/RP%20Curriculum%20and%20Scripts%20and%20PowePoints/Classroom%20Curriculum/Teaching%20Restorative%20Practices%20in%20the%20Classroom%207%20lesson%20Curriculum.pdf
https://www.healthiersf.org/RestorativePractices/Resources/documents/RP%20Curriculum%20and%20Scripts%20and%20PowePoints/Classroom%20Curriculum/Teaching%20Restorative%20Practices%20in%20the%20Classroom%207%20lesson%20Curriculum.pdf
https://www.healthiersf.org/RestorativePractices/Resources/documents/RP%20Curriculum%20and%20Scripts%20and%20PowePoints/Classroom%20Curriculum/Teaching%20Restorative%20Practices%20in%20the%20Classroom%207%20lesson%20Curriculum.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1-RZYSTJAAo
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UDFORDRINGER OG TIPS TIL GENNEMFØRELSEN I FORSKELLIGE 
KLASSEKONTEKSTER 

Følgende udfordringer kan opstå:
 – Mangel på organisering. Elever og lærere skal samarbejde om at fastlægge relevante grundregler, 

som alle er enige i.
 – Uvillighed til at følge grundreglerne. Grundreglerne skal opstilles inden sessionen begynder, og 

begge parter skal acceptere og blive enige om at følge dem.
 – Parterne respekterer ikke hinanden. En af hovedværdierne i denne proces er respekt. Alle 

parter er nødt til at forstå, at de efter aftalen om at deltage, skal respektere hinanden og følge 
de grundlæggende regler, hvoraf nogle er, ikke at afbryde de andre parter, mens de udtrykker 
deres meninger, lader dem forklare deres synspunkt og følelser og forsøger at forstå dem, for 
at finde en løsning, der passer til alle involverede parter.

 – Eleverne kan have svært ved at blive involveret i en sådan form for procedure. Lærere er nødt til 
at yde løbende støtte til eleverne, og de skal være til stede ved de første sessioner. Det vil også 
være nyttigt for lærere at iværksætte proceduren, for at kunne vise et eksempel, og så eleverne 
kan se nogle sessioner, der gennemføres.

 – Mægleren kan have trang til at tilbyde parter en løsning. Det skal understreges, at mægleren 
ikke må gribe ind med hensyn til at foreslå løsninger, da proceduren er baseret på det forhold, 
at de to parter vil blive enige om en løsning, der er egnet til begge og er et produkt af deres 
dialog.

TIPS TIL AT ANVENDEMETODERNE  I FORSKELLIGE FAG 

Mægling eller mediation kan anvendes i forbindelse med forskellige fag og med et fleksibelt antal delt-
agere; men det kan også ske i løbet af en time afsat til det. Det kan ikke kun bruges med henblik på en 
fredelig løsning af konflikter, men også til generel forbedring af relationer mellem personer og i grupper.
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DEL 2: Non-Formelle 
undervisningsaktiviteter for ELEVER   

MODUL 1: KONTROVERSIELLE EMNER   

INTRODUKTION  

Dette modul indeholder en beskrivelse af aspekter relateret til at undervise i kontroversielle emner, 
herunder praktiske anvisninger  og aktiviteter som støtter elever i at udforske sensitive emner på en 
sikker og kritisk måde. Emnerne  kan vise sig  i skolen, hjemme eller i samværet med venner. 

Aktiviteterne indeholder en refleksion og analyse af elevernes egne forforståelser og viser, hvordan man 
kan tilrettelægge konstruktive dialoger i skolen i et trygt rum som fremmer kritisk analyse og debat om 
sensitive emner. 

Elever stifter ofte bekendtskab med nyheder og emner, som dominerer den offentlige debat. Disse 
emner skifter alt efter tid og land.  

Elever har ikke altid mulighed for at diskutere sensitive emner i skolen, fordi  læreren finder det for 
vanskeligt og udfordrende. Men hvis børn og unge ikke får mulighed for at give udtryk for deres frustra-
tioner og bekymringer i skolen, kan de søge svar andre steder og blive præsenteret for upålidelig infor-
mation. I et demokratisk samfund er det en selvfølge at kunne diskutere emner, som har stor betydning 
for borgerne. 

Men hvordan håndterer man som lærer dialoger og diskussion om kontroversielle emner? 

Det er meget vigtigt at være bevidst om at det,som er kontroversielt og sensitivt for en person 
ikke nødvendigvis er kontroversielt for andre. Oplevels en af sensitivitet afhænger af faktorer som 
personens erfaringer, oplevelser og holdninger, position i samfundet, klassetilhørsforhold, etnicitet, køn 
og religiøs overbevisning. Det, som kan være kontroversielt i en skole med en særlig gruppe elever, 
kan være totalt unkontroversielt i en anden kontekst eller på et andet tidspunkt (CDVEC Curriculum 
Development Unit, 2012). Det kan være klimaspørgsmål, kønsroller og identiteter, religiøse symboler og 
praksisser offentligt eller privat, som religiøs omskæring, kors og tørklæder i skoler osv. Derfor er det 
nødvendigt at være forberedt og udstyret med viden og værktøjer og være bevidst om den pædagogiske 
kontekst. Hvis eleverne ikke er motiverede, bør læreren sætte gang i den kontroversielle diskussion. Det 
er nødvendigt at læreren reflekterer over sin egen opfattelse af, hvad der er kontroversielle og sensitive 
problemer. Den i et samfund gældende opfattelse af normalitet er ofte ubevidst og det er nødvendigt at 
reflektere over de selvindlysende sandheder. Læreren er også en bærer af samfundets normer og må 
professionelt forholde sig til dette. 
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Dette modul vil give lærere simple aktiviteter, som er nemme at anvende i skolen og som stimulerer 
udveksling af meninger og holdninger og kritiske analyser og perspektiver. De kan anvendes i alle fag 
og bidrager til at gøre skolen til et trygt og sikkert sted, hvor alle kan drøfte kontroversielle emner på en 
åben og demokratisk måde. Ved at undervise i kontroversielle emner kan læreren reducere individuelle 
fordomme og skabe et mere tolerant samfund. 

LÆRINGSMÅL 

Dette modul vil præsenterer praktiske aktiviteter, som lærere kan benytte til at støtte  eleverne i at:  
 – undersøge kontroversiel emner i et trygt miljø 
 – stimulere reflektion over deres egne forforståelser og perspektiver
 – foretage en åben udveksling og konfrontation mellem ideer og synspunkter 

Aktiviteten sigter specielt mod at: 
 – opfordre til diskussion 
 – facilitere debat  
 – udvikle kritisk tænkning 

TEORETISK BAGGRUND 

Kontroversielle emner kan defineres som  emner som skaber stærke følelser og spændinger i 
samfundet (“Teaching Controversial Issues. Professional development pack for teachers”. Council of 
Europe, 2015). 

Når man kalder noget kontroversielt, betyder det ikke kun at det vækker uenighed. CDVEC Curriculum 
Development Unit har foreslået følgende karakteristik af kontroversielle emner:

 – Emner som der er dyb uenighed om – som for eksempel eutanasi, økonomisk krise, sociale 
ydelser, indvandring; 

 – Emner som udfordrer værdier og holdninger – stærke politiske positioner, racisme, 
homoseksualitet; 

 – Emner med konfligerende forklaringer  - historiske begivenheder, konflikter som Nordirland, 
Palæstina og Israel; 

 – Emner som fremkalder følelsesmæssige reaktioner - forbrydelse og fængsel, uddannelse, abort, 
handicap; 

 – Emner som elever kan  opleve som truende og forvirrende – hvor deres familier har meget 
stærke meninger, hvor gruppen af jævnaldrende går stærkt ind for et aspekt af en problematik. 

Hvis man skal arbejde med denne type emner er det afgørende at kunne skabe et trygt og sikkert rum: 
 – Sikkert for lærere: en tilgang hvor emnet kan behandles uden at læreren sættes i en vanskelig 

eller farlig situation; 
 – Sikkert for elever: en tilgang som giver eleven mulighed for at forholde sig til emnet uden at 

skulle afsløre personlige oplysninger eller føle sig udstillet på grund af deres holdninger. 
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Læreren skal først og fremmest klarificere sin egen rolle. Nogle vil hævde at en lærer altid skal være 
neutral, men dette er ikke muligt i praksis. Alle vil give udtryk for holdninger i sprog og kropssprog. Det er 
derfor bedre at søge at indtage en upartisk holdning. Men denne position kan også være vanskelig, især 
hvis læreren har en stærk holdning til et emne. I visse tilfælde kan det anbefales at  markere sin position 
i forhold til et emne således at eleverne kender lærerens holdning. I mange skoler forventes læreren 
at fremlægge det officielle synspunkt. Dette giver så læreren en position at indtage overfor eleverne. 
Der kan også være situationer hvor der er brug for at udfordre elevernes holdninger, her skal lærreren 
fungere som djævelens advokat – især når hele klassen indtager det samme synspunkt. Her må man 
indføre kontroversielle synspunkter for at sikre, at eleverne stifter bekendtskab med flere perspektiver. I 
andre tilfælde kan det være nødvendigt at  understøtte en elev, som udgør en minoritet i klassen for at 
sikre at hans/hendes holdning tillægges vægt.   

Konkluderende kan man  sige at der ikke er et færdigt svar på hvordan læreren skal forholde sig  ved 
behandling af kontroversielle emner. Læreren  må reflektere og evaluere i hvert tilfælde og beslutte, 
hvilken rolle der passer bedst for at kunne mediere mellem holdninger, stimulere kritisk tænkning, få 
eleverne til frit at give udtryk for deres holdninger. 

FORSLAG TIL FORBEREDELSE AF UNDERVISNINGSAKTIVITETER 

VALG AF EMNE    
Aktiviteterne i dette modul drejer sig ikke om noget bestemt emne, de kan anvendes ved alle slags emner 
fordi de bidrager til at facilitere og styre elevernes udveksling af ideer på en tryg og sikker måde. Først skal 
læreren vælge emnet. Han/hun kan: 

 – Vælge et emne som passer til klassens behov eller som mere generelt fokuserer på et emne, 
som er relevant for de offentlige mening i en specifik kontekst;  

 – Foreslå nogle emner som eleverne kan vælge ud fra; 
 – Lade eleverne frit foreslå et emne. 

Eksempler på kontroversielle emner: 
 – eutanasi;
 – abort;
 – dødsstraf;
 – nationalisme;
 – ret til privatlivets fred/ behov for sikkerhed;
 – ius soli/ius sanguinis;
 – stemmeret 
 – anklagedes rettigheder og tortur.  
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FORBEREDELSE 
Efter valg af emne skal både lærer og elever forberede sig på diskussionen.
Alt efter den valgte aktivitet og lærerens målsætning er der flere muligheder: 

 – Bed eleverne om at søge information i aviser, på internettet eller ved at tale med familie og venner. 
 – Bed eleverne om at forberede sig sammen.
 – Udlever materialer. I begge tilfælde bør analysen af data følge trin 3 i modul 1 om kritisk tænkning.  
 – Start aktiviteten uden nogen forberedelse for at identificere elevernes forforståelser. 

ETABLERE SPILLEREGLER
For at sikre et trygt og sikkert rum for diskussion af et kontroversielt emne, kan det være vigtigt at aftale 
nogle spilleregler i forvejen. Eleverne skal bruge noget tid til at opstille nogle fælles regler, som alle skal 
overholde. Det kan være at lytte til hinanden, behandle hinanden med respekt osv. Disse regler kan også 
opstilles ved at bruge kreative metoder som mind-maps osv



AKTIVITETER

I det næste afsnit er der 5 forskellige måder at lave brainstorm på; 5 forskellige måder at lede en debat i 
klassen og 3 interessante aktiviteter, der kan facilitere ideudveksling om kontroversielle emner.  

Aktiviteternes varighed kan variere alt efter elevernes villighed til at udveksle ideer og gruppens stør-
relse. Simple aktiviteter kan vare fra 30 minutter, de mere komplekse kan tage 90 minutter.  For det 
meste behøves ingen materialer ud over papir, blyanter og plancher. 

 

1B

BRAINSTORM I ENKELT CIRKEL 

Elever står i rundkreds. Den første elev udtaler sig om det valgte emne. Den næste 

fortsætter og bygger videre på hvad forgængeren sagde ved enten at være enig eller 

uenig og begrunde hvorfor. Det fortsætter cirklen rundt. Denne metodr giver hver elev 

lejlighed til at reflekteret over de øvriges tanker og holdninger og begrunde enighed/

uenighed. 

1A

BRAINSTORM I GRUPPE

Læreren skriver fire eller fem spørgsmål  relateret til et valgt emne på hver sin planche. 
Der skal være et forskelligt spørgsmål eller tema på hver planche. Hver planche 
anbringes på et bord eller sted i rummet.
Klassen opdeles i et antal grupper som svarer til antal af plancher. 
Hver gruppe skal indenfor en fastlagt tidsramme diskutere og nedskrive deres ideer 
om emnet/spørgsmålet. 
Efter nogle minutter skal grupperne rotere med uret til næste planche. Her skal gruppen 
først læse den foregående gruppes kommentarer og angive med plus eller minus om 
de er enige eller ikke. Hvis de ikke er sikre, sætter de et spørgsmålstegn og /eller tilføjer 
nye ideer. 
De fortsætter rotationen indtil hver gruppe er tilbage i udgangspositionen. Hver gruppe 
kan så give feedback om de ideer, der fremkom. 

AKTIVITY 1   STYRET BRAINSTORMING 



1D

1C

DOBBELT CIRKEL BRAINSTORM

Læreren deler klassen i to grupper. 

Den ene gruppe udgør den inderste cirkel (siddende eller stående) og den anden 

gruppe danner en cirkel udenom, de har ansigterne mod hinanden.  

Læreren stiller et spørgsmål.  

De elever, som står overfor hinanden, udveksler ideer i cirka et minut. 

Læreren beder derefter den ydre cirkel om at rotere med uret således at et  nyt par 

kan diskutere spørgsmålet. 

Fortsæt indtil alle par har talt med hinanden. 

Ved hver rotation forlænges tiden således at eleverne får tid til at reflektere over det, 

de har hørt fra de andre. 

Dette opmuntrer dem til at syntesitere ideer og forholde sig til  andres meninger. 

Til slut opsummerer læreren: ændrede I mening i løbet af øvelsen? Blev dine argu-

menter bedre? Fik du interessant ny information? 

TÆNKENDE PAR DELER 

Efter at have nedskrevet deres ideer om et emne, danner de par og sammenligner 

deres tanker. De diskuterer og prøver at nå frem til  enighed eller kompromis, som 

skrives ned.

Parrene går derefter sammen i grupper på fire og sammenligner deres resultater. Igen 

prøver de at nå  til enighed eller kompromis og nedskrive. 

Derfor går de sammen i grupper på otte osv indtil klassen som helhed har nået enighed 

eller kompromis. 

Minoritetssynspunkter bør også registreres. 

Afslutningsvis drøftes processen, de opnåede mål og de dertil knyttede følelser. 

Denne teknik gør det muligt for eleverne at reflektere over deres egne svar og forholde 

sig til de andres tanker. 
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PUSLESPIL

Elever deles i grupper på fire eller fem. Dette er deres basisgruppe.
Læreren nævner 4 eller 5 aspekter af et emne som skal diskuteres. 
Hver elev er et nummer fra  1-5. 
Alle nummer 1 fra hver basisgruppe mødes for at drøfte et aspekt af emnet, som de får 
af læreren, 2erne gør det samme med et andet aspekt osv.  
Til sidst vender eleverne tilbage til  deres basisgruppe og refererer fra deres emne-
gruppe, således at basisgruppens medlemmer bliver gjort bekendt med de forskellige 
vinkler og perspektiver. 
Denne metode kan benyttes med tre forskellige formål: 

 – hjælpe eleverne med at se et spørgsmål fra forskellige perspektiver 
 – undersøge forskellige aspekter af et spørgsmål 
 – hjælpe eleverne med at foreslå løsninger på et problem 



AKTIVITET 2   STYRET DEBAT

2A

FART DEBAT

Læreren kommer med et udsagn om det valgte emne. 

Udsagnet skal være let forståeligt og lægge op til en vis uenighed i klassen. For 
eksempel. ‘Krig kan aldrig forsvares ’eller ‘Regeringen bør ikke bruge penge til ulands-
bistand når vi selv har brug for pengene ’.

Læreren beder eleverne tænke over udsagnet og skrive 
et nummer mellem 1 og 5 på deres  post-it: 

Derefter beder læreren eleverne om at vise deres numre og danne par med en elev 
med et andet nummer, helst så langt fra eget nummer som muligt. Parret har nu 5 
minutter til at fortælle hinanden, hvorfor de valgt pågældende tal. 
Derefter spørger læreren om der en nogen, som ønsker at ændre deres tal og hvorfor. 

2B

GÅENDE DEBAT  

Lav 3 plancher: ENIG; UENIG; VED IKKE. 

Anbring ENIG og UENIG i hver sit hjørne af rummet med VED IKKE i midten. 

Læs forberedte udsagn om emnet højt og bed eleverne stille sig ved den planche, som 

passer til deres holdning. 

Understreg at det er ok i stille sig i midten og flytte sig efterhånden som de tager stilling. 

Når eleverne har placeret sig, spørg dem hvorfor de har placeret sig der

Bed eleverne om at prøve at overtale andre til at skifte plads.

Vælg et godt udsagn til øvelsen - det skal være åbent og give anledning til mange reak-

tioner og fortolkninger. 

1  ‘Agree strongly’

2  ‘Agree’

3 ‘Not sure’

4 ‘Disagree’

5 ‘Disagree strongly’ 



2C

MENINGSKORT 

Marker en linje på gulvet med snor eller tape. 
Sæt et stykke papir i hver ende hvor der står ENIG og UENIG. 
Del klassen i grupper på 4 eller 5. Hver gruppe får udleveret et sæt meningskort, som 
indeholder forskellige påstande og holdninger om et emne. 
Hver elev i gruppen tager et kort og læser udsagnet op.
Derefter placerer eleven kortet på linjen på gulvet. 
De øvrige elever i gruppen udtrykker deres enighed/uenighed med placeringen, 
angiver hvor de synes det eventuelt burde ligge og begrunder hvorfor. 
Når gruppen er færdig, kan de andre grupper  give udtryk for deres holdninger. 

2D

SPEKTRUM DEBAT

Presenter to modsatte synspunkter til et emne. Sørg for at de har lige meget vægt, den 

ene må ikke være klart bedre end den anden. 

Placer et stykke snor eller tape på gulvet, det repræsenterer det spektrum af holdninger, 

som ligger mellem de to synspunkter. 

Giv eleverne et par minutter til at overveje de to synspunkter, derefter skal de stille sig 

et sted på linjen som svarer til deres holdning.  

Når alle har fundet en plads, skal de tale med de nærmeststående og forklare, hvorfor 

de står der. 

Hvis der er divergerende holdninger, skal de tale med en eller to , som har placeret sig 

et andet sted på linjen og finde ud af, hvorfor de har placeret sig der. 

Denne aktivitet giver eleverne mulighed for at forholde sig til et spektrum af synspunkter 

i klassen. Et emne kan ses fra divergerende men forklarlige positioner. 



2E

OXFORD-MØDE DEBAT

Elevberne deles i tre grupper: 1. de der er for; 2. de der er imod; 3. de der skal stemme 

(de fleste elever er i denne gruppe). 

Eleverne i gruppe 1 og 2 skal holde en kort tale på 3 minutter. De får 10 minutter til at 

forberede sig. 

Så begynder debattern: en 3-minuters tale pr. gruppe – kun en taler. 

Grupperne tager noter om hinandens positioner for at kunne forberede en svartale. 

Tilhørerne skal stemme ved at række hånden op.  Læreren noterer resultaterne.. 

Hver gruppe får 10 minutter til at holde en svartale på mindst 5 og højst 8 minutter. Når 

hver gruppe har holdt en tale, kan tilhørerne stille 1 til 3 opklarende spørgsmål til hver 

gruppe. Gruppen kan selv bestemme hvor mange af spørgsmålene de vil svare på. 

Tilhørerne skal afgive deres endelige dom, vinderen er den gruppe, som har fået flest 

stemmer. 
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Læreren skrive et emne med store bogstaver på et stykke papir, som lægges på gulvet. 
Eleverne skal skrive alle ideer, associationer og spørgsmål ned. De kan også kommentere noget,som andre 
har skrevet. Så lægger de deres papir ved siden af det, de kommenterer.
Flere kan skrive ad gangen.
Eneste regel er at der ikke må tales under øvelsen. 
Efter et aftalt tidsrum (det kan være 30 minutter eller mere, kommer an på eleverne) starter en diskussion 
af hvad der er skrevet på papirerne. 

Eleverne sidder på stole overfor hinanden. 

En elev vælger et synspunkt og den anden elev fremfører det modsatte synspunkt. Denne metode kan 
anvendes til at sikre en kontrolleret debat hvis læreren bemærker at der findes to polariserede hold-
ningre i klassen eller mellem to elever. 

 

En god metode til at praktisere kritisk tænkning i en gruppe består i at starte en parallel tænkeproces 
baseret på rollespil. Denne metode give mulighed for at anskue en hypotese fra forskellige vinkler. 
Ud fra et bestemt emne får hver elev ( eller gruppe af elever) en rolle, som repræsenterer en position. 
Rollen kan være kendetegnet ved: 

 – Neutral position:  personen giver kun udtryk for fakta med simple, korte og informative udsagn.  
 – Positiv  position: personen fremsætter positive udsagn, understreger fordele ved en ide.  
 – Position imod:  personen fremsætter negative udsagn, fokuserer på risici og farer. 
 – Djævelens advokat: personen går til modangreb på udsagn for og imod. 
 – Kreativt perspektiv: personen søger alternative muligheder, tænker ud af boksen.  

AKTIVITET 3   TAVS GULVDISKUSSION  

AKTIVITET 4   DJÆVELENS ADVOKAT 

AKTIVITET 5   ROLLESPIL 
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MODUL 2: MIGRATION

INTRODUKTION

Dette modul ser på migration, undersøger betydninger og sprogbrug, og præsenterer forskellige 
fortællinger og perspektiver knyttet til migrations-spørgsmål. Modulet indeholder en række gruppepro-
jekter og aktiviteter, som er  designet til at fremme åben diskussion og kritiske debatter relateret til 
migration. Formatet er fleksibelt og kan let tilpasses forskellige skolemiljøer, systemer og kan bruges 
i forskellige undervisningsfag (f.eks. historie, geografi, samfundsfag, medborgerskabsundervisning). 
Indholdet omfatter en vifte af lektioner rettet mod at fremme empati, gensidig respekt, forståelse, 
åbenhed og engagement i forhold til komplekse emner.

LÆRINGSMÅL

Modulets formål er at udvikle elevernes evner og færdigheder til at sammenligne fortidens og nutidens 
migration og migrationshistorier på tværs af geografiske områder. Målet er at eleverne udvikler effektive 
redskaber til at undersøge og analysere forskning, medieindhold (faktakontrol) og problem præsenta-
tion. Hensigten er at fremme kritisk tænkning, udvikle elevernes evne til at resonere og reflektere, og 
fremme elevernes færdigheder i at deltage i åben kommunikation, argumentation og diskussion.

TEORETISK OG KONTEKSTUEL BAGGRUND

Verden i dag er i stigende grad sammenhængende, og intern og ekstern migration er et globalt fænomen 
med omfattende virkninger på kultur, økonomi, politik, miljø og en række andre forhold. Som en 
konsekvens har migration skabt modstridende svar både politisk og socialt. Sammen med øget adgang 
til internetinformation er mediernes rækkevidde ud i offentligheden forstærket, hvilket ofte har bidraget 
til at spredning af polariserende fortællinger. Der har været bekymring for forkert information og unøjag-
tighed i nyheder, som er genereret på sociale medie platforme. Fremkomsten af “falske nyheder” har 
haft en stor indflydelse på, hvordan offentligheden ser migranter, de påvirker migrationspolitikker, social 
sammenhængskraft og forstærker stereotyper, og har varige virkninger på den offentlige mening.

Ungdommen ses ofte som nøglepartnere i dialogen om migration. I den senere tid  er der sket et skifte, 
der kalder på ungdomsengagement og kritisk tænkning. Væsentligt i dette engagement er at skabe 
forståelse blandt den unge generation, og udvikle deres evner til at filtrere falske fortællinger, så de kan 
blive bedre informeret. Børn er i høj grad tilbøjelige til at blive offer for falske fortællinger i denne digitale 
tidsalder. Migration er en vigtig faktor på alle uddannelsesniveauer, da holdninger, som udvikles omkring 
dette emne, påvirker samspil og interaktion i skoler og interkulturelle samfund. Unges engagement i 
væsentlige samfundsmæssige emner er grundlæggende for personlig udvikling og kompetence til at 
tænke konstruktivt.
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Migration anskues generelt som en overlevelsesstrategi, som kan være motiveret af forskellige faktorer. 
Begrebet bruges både til at beskrive befolkningsstrømme som er frivillige og ufrivillige. Migration kan 
både være sæsonbestemt og permanent. Migrationsundersøgelser har både involveret historiske studier 
af vandrende arbejdere, nomadiske grupper, opdagelsesrejsende og missionærer. Det involverer også 
studier af forskellige komplekse tvangsforflytninger i forbindelse med  borgerkrig, den transatlantiske 
slavehandel og miljø forårsaget migration. På denne baggrund træder relevansen fra et historisk og 
sammenlignende perspektiv frem. Det kan give forklaringer og dybere forståelser for problemstillinger 
og konflikter i dagens samfund, og bidrage til at udvikle unges debatter og samtaler om emne, der ellers 
nemt kan resultere i konflikt.

De nylige “flygtningekriser” og “migrantkriser” har udgjort en aktuel udfordring. Uddannelse, viden og 
information blandt unge er væsentlige forudsætninger for at deltage i det sociale, kulturelle og politiske 
liv. Der er flere unge mennesker i verden end nogensinde, 1,8 milliarder, hvilket gør det til den største 
generation i historien. Af disse er 258 millioner internationale migranter, og ca. 11 procent af dem var 
under 24 år gamle i 2017 (FNs Migrationsagenturs verdensmigrationsrapport 2017). Som fremtidige delt-
agere i kommende afstemningsprocesser spiller unge mennesker en nøglerolle i de politiske diskussioner 
verden over. Der ligger den centrale grund til at involvere dem som partnere og forandringsagenter i 
globale processer..

På den baggrund har FN i samarbejde med grupper af unge oprettet Youth2030: De Forenede Nationers 
strategi, der anerkender ungdommens potentiale til at fremme fremskridt på mange politikområder. 
Bl.a. emnet migration som har indflydelse på alle politikområder. Migration påvirker vores kommende 
generationer og det betyder, at migrationspolitik skal tages med i alle politiske beslutninger. 

Sammen med Youth2030-strategien har FN inddraget unge i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. 
Denne strategi har givet unge til opgave at definere deres fremtidige ambitioner om en bæredygtig og 
fredelig verden. Målet er at få den unge generation til at erkende, at deres ambitioner afhænger af deres 
deltagelse, handlekompetencer, udvikling og valg. For at udvikle de humanistiske perspektiver er det 
især vigtigt at behandle emnet migration på en måde, der giver unge mulighed for at udvikle en gensidig 
respektfuld samfundskultur, der ikke kun fokuserer på forskelle, men også på hvad der bringer dem 
sammen, så de kan se ressourcerne i forskellige baggrunde og lære af hinanden.
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AKTIVITETER

INSTRUKTION: Opdel eleverne i grupper på 4-5 og forsyn hver gruppe med et stort papirark. De har 
10-15 minutter til, efter deres bedste viden, korrekt at definere så mange ord fra listen, de kan. Ingen 
Google-søgning tilladt. En repræsentant fra hver gruppe præsenterer derefter svarene. Gruppen med 
det største antal rigtige svar får en præmie.

Når hvert ord præsenteres, hjælper læreren med at give en nuanceret og præcis forståelse af hver term. 

MATERIALER: Tudser, en præmie du vælger, store ark papir, handouts med liste over de korrekte defini-
tioner  til uddeling til eleverne efter diskussionen. 

VARIGHED:  30min - 45min 

HAND OUT EFTER AKTIVITETEN  
https://www.iom.int/key-migration-terms

ORDLISTE 

Migration

Immigration

Emigration

Grænser

Flygtning

Asyl-ansøger

Illegal immigrant

Bevægelsesfrihed

Integration 

Intern migration

International migration

Migrant smugling  

Menneskehandel

AKTIVITET 1   IT IS ALL RIGHT 

https://www.iom.int/key-migration-terms


ORD DEFINITION (relateret til konteksten)

Migration Personers flytning fra det sted de bor, enten over en international grænse 
eller indenfor en stat.

Immigration Flytning til et andet land. Dvs. set fra  ankomst-landet

Emigration Flytning væk fra et land. Dvs. set fra udrejse-landet  

Grænser

Politisk definerede grænser, der adskiller territorier eller maritime zoner 
mellem politiske enheder, og de områder, hvor politiske enheder udøver 
grænseforvaltnings-foranstaltninger på deres territorium eller ekstraterri-
torielt. Sådanne områder inkluderer grænseovergangssteder (lufthavne, 
overgangssteder mellem landegrænser)

Flygtning

En person, der på grund af en velbegrundet frygt for forfølgelse, af grunde 
som f.eks. at være medlem af en bestemt social eller politisk gruppe, race/
etnicitet, religion mv. søger asyl i et andet land. Når grundlaget for at fly-
gte anses for gyldigt tildeles normalt positivt asyl, hvilket gør personentil 
flygtning.

Asylansøger

En person, der søger international beskyttelse. I lande med individualise-
rede procedurer er en asylansøger én, hvis krav endnu ikke er endeligt 
besluttet af det land, hvor han eller hun har indgivet anmodning om asyl. 
Ikke alle asylansøgere vil i sidste ende blive anerkendt som flygtning.  

Illegal Immigrant
En person som er migreret ind i et land, uden juridisk ret til at migrere der-
til ifølge landets lovgivning. 

En person der opholder sig i et land uden opholdstilladelse. 

Bevægelses-  frihed  

En rettighed ifølge menneskerettighedserklæringen som består af tre gun-
dlæggende elementer: Frihed  til at bevæge sig indenfor et lands territori-
um og at vælge ens bosted, samt retten til at forlade et land og retten til at 
vende tilbage til ens land. 

Integration 

En tovejs proces med gensidig tilpasning mellem migranter og det sam-
fund de lever i, hvor igennem migranter inkorporeres i det sociale, økon-
omiske, kulturelle og politiske liv i landet. Det indbefatter et fælles ansvar 
blandt migranter og samfund, og relaterer til tanker om social inklusion og 
social sammenhængskraft.   

Intern migrant Midlertidig eller permanent flytning af mennesker inden for en stat.

International migrant Menneskers flytning væk fra deres bosted og over en international grænse   

Menneske- smugling 
En handling med formål at tjene penge eller opnå materialt udbytte, som 
indebærer at få en person ind i en stat hvor personen ikke er indbygger, 
uden om landets myndigheder.  

Menneske handel 

Rekruttering, transport, overførsel, husning af personer gennem trussel 
om, eller brug af magt, eller andre former for tvang, bortførelse, bedrageri, 
bedrag, misbrug af magt.  eller en sårbar position eller at give eller modtage 
betalinger eller fordele for at opnå samtykke fra og kontrol over og udnytte 
en person i en sårbar position.  
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DEL 1: PAKNING (10 - 15MIN)

INSTRUKTIONER:
Hver elev vil tage rollen som: asylansøger, flygtning, intern migrant, international migrant og illegal migrant. 

Instruktion: Bed eleverne om at skabe en baggrund  for deres rejse, og derefter overveje, hvad de vil 
pakke i deres kuffert ud fra følgende kriterier: 

 – Positive følelser/ negative følelser/ frygt/ muligheder
 – Baggrund (f.eks. børne migrant, alene, med familie), årsager til at forlade landet, vanskeligheder, 

transportmåder.
 – Vær parat til at begrunde. F.eks. jeg vil pakke tristhed, håb … fordi…   

MATERIALE: Handout 1 med billeder af kuffert eller en taske, fordelt blandt eleverne. Et stempel   

DEL 2: GRÆNSEKONTROL (10 MIN) 

INSTRUKTIONER:

Trin 1. Eleverne skal derefter lave 2-3 linjer/ grænsestreger i klassen, og gå igennem ‘grænsekontrollen’. 
Her skal de fortælle læreren og resten af klassen deres baggrundshistorie og hvad de skrev på deres 
kuffert/ taske. 

Trin 2. Læreren skal ikke lytte til alles historie. Bare affeje nogle og vælge at:
 – lade nogle slippe igennem ved at give dem et stempel på deres papir, og sende dem hen på 

deres plads
 – nægte andre adgang , uanset deres historie. De skal stå med ansigtet mod klassen.
 – tildele andre midlertidig adgang med mulighed for at de deporteres. De skal stå ved siden af 

deres plads.   

Diskuter hvordan eleverne har det efter processen. Diskuter begrebet bevægelsesfrihed og grænser. 
Diskuter holdninger til flygtninge, og legale og illegale migranter.  

MATERIALE: Handout med billeder af en kuffert eller en taske, samt et stempel. 

SAMLET VARIGHED: 45min 

AKTIVITET 2   PAK DIN MIGRATIONSKUFFERT 
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INSTRUKTIONER: 
Læreren opdeler eleverne i 3 grupper, med en gruppe større end de 2 andre; og forbereder et kort over 
verden eller en globus. Efter at have spundet kloden vælger læreren et land og tildeler en opgave til hver 
gruppe:

1.   Informationsgruppe: De har til opgave at give oplysninger om det land, der er valgt på kloden 
(et land, ikke et kontinent). Informationsgruppen skal sige så mange ting, de ”ved, antager eller 
har hørt” om landet. Adgang til internet eller bøger er ikke tilladt.

2.  Kritiske tænkere: Den gruppe vil have det største antal mennesker, så de kan videre opdeles 
i tre grupper, som står for hhv. “falske nyheder”, “så sandt” og “stereotyp”, og har et skildt hver 
med dette påskrevet. I henhold til hvad informationsgruppen siger, kan de kritiske tænkere 
bedømme, hvad de individuelt synes om, hvad der siges ved at vifte med tegnene, og give 
grunde til, at de markerer som de gør.

3.  Efterretningsbureauer: Disse elever skal have adgang til internettet. De har ansvaret for at 
undersøge alle de lande, som informanterne lander i, og intet ved om. De skal forsyne klassen 
med 3-4 faktuelle oplysninger, f.eks. kontinent, majoritetsbefolkning eller minoritetskulturelle 
grupper.

Det vil måske være relevant med diskussioner ind imellem, i forbindelse med flertydige svar mv.

TOTAL VARIGHED: 30min -45min

MATERIALE: Billede med et kort eller et digitalt kort, handouts påskrevet FAKE NEWS, HELT RIGTIGT, 
STEREOTYP, adgang til internet. 

AKTIVITET 3   GLOBAL VIDEN 

DISKUSSIONS GUIDELINES

NOGET DER ER … EKSEMPEL TEGN/ MARKERING

Faktuelle oplysninger 

 – Navn på kontinentet hvor landet er placeret. 

 – Hvad der karakteriserer majoritetsbefolkningen eller 

flertallet af befolkningen. 

“så rigtigt’’

Helt forkert  – Forkert lokalisering “fake news’’

Generaliseret holdning  – Folk der er ... “stereotyp holdning’’





INSTRUKTIONER:
1. Læreren opdeler eleverne i grupper på 4-5.
2. Hver gruppe får et billede, der er relateret til migrationsemnet.
3. Som et første skridt skal hver elev reflektere individuelt over, hvad han/hun ser og tænker, og 

nedskrive sine tanker og forståelse for det billede. Eleven tager noter om: 
a. Hvad ser du umiddelbart, ved allerførste indtryk, præsenteret på billedet? (f.eks. en 

mand, et barn osv)
b. Efter du analyser det lidt nærmere, hvordan forstår du så billedets indhold og budskab?   

4. På næste trin, skal eleverne arbejde i grupper. De skal tage udgangspunkt i deres individuelle 
noter og forberede     en planche der opsummerer deres tanker og derefter præsentere dem 
for klassen. På planchen skal de forsøge at adressere følgende spørgsmål: 

a. Hvad ser du og hvordan er billedet relateret til emnet migration?
b. Hvilken fordel/ positiv virkning eller reaktion kunne billedet få hvis det blev brugt som 

forsidebillede til en avis?
c. Hvilken ulempe/ negativ virkning kunne billedet have, hvis det blev brugt som forside-

billede?
d. Mener I et billede fortæller hele historien, især uden en overskrift? Eller kræver det 

nærmere undersøgelse at forstå hvad emnet handler om? Begrund jeres svar.
5. Diskuter i klassen med udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

a. Hvorfor har et billede magt?
b. Hvilke risici indebærer brug af billeder? (fx. stereotyper, falske nyheder, fordomme/ 

bias, hvad repræsenteres, fare for individer der er på et billede hvis det bruges i en 
kampagne mv)                

MATERIALE:  Handout 3: Et kopieret billede til hver gruppe. 

TOTAL VARIGHED: 45min-1 time

AKTIVITET 4   FOTOGRAF KRISE  - Det enkelte billedes magt 
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INSTRUKTION:    
Del klassen i 3-4 grupper. Hver gruppe skal undersøge og præsentere en case der handler om migration, 
og følge en liste af spørgsmål.   

Når I undersøger skal I være kritiske overfor kilderne I bruger. Vær opmærksomme på:   hvilket tidspunkt histo-
rien er skrevet i,  hvordan ordene og sproget bruges, og hvordan den ville opfattes i dag. Sammenlign informa-
tionen med andre kilder - herved kan validiteten undersøges. Husk at emnet kan være sensitivt for andre, og 
vær god til at lytte til andre i diskussionerne.    

Emnerne i casene skal relatere til migration i andre historiske perioder og forskellige fjerne egne i verden. 
Eksempler kan være:   

1. Europæisk flygtninge migration i Mellemøsten og Nordafrika i begyndelsen af anden verdenskrig 
(Se MERRA - Middle East Refugee Administration).

2. Migration til Afrika knyttet til kolonialisme - migrantarbejdere og bosættere.  
3. Migration af jødiske flygtninge fra Europa, Mellemøsten og Nordafrika til Israel efter anden 

verdenskrig (1950 Aliyah)
4. De tre store migrationsbølger af svensk migration til Nordamerika.
5. Nordafrikas klimaforandringer og migration.
6. North Africa’s climate change and migration.  

1. Udpeg på et kort hvilke regioner, som var involveret i migrations-eksemplet. F.eks. fra og til   
2. Hvilke faktorer førte til migrationen? (En eller flere baggrunde).  

a. Var det frivillig migration/ tvungen migration? Begrund? 
b. Udbytning, krig, konflikt? Hvilken art? (Ressourcer, politiske, religiøse, miljømæssige, 

socio-økonomiske,    mv.).  
3. Hvordan blev migranterne modtaget? Var deres tilstedeværelse set som positiv eller negativ? 
4. Diskuter kilderne i elevernes research: 

a. Vil I betragte dem som stærke eller svage? HVorfor? 
b. I Jeres research, fandt I noget som var modsætningsfuldt eller konroversielt omkring 

emnet/ casen? 
c. På den ovenstående baggrund, hvordan tror du bias og perspektiv former den informa-

tion, vi læser? 

AKTIVITET 5   INDVANDRINGSHISTORIER FRA I GÅR OG I DAG 

TIDSFORDELING

1 Research 20 min

2 Presentation 10 min

3 Klassediskussion 5 min
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Præsentationen kan forberedes med powerpoints, plancher eller en anden kreativ metode. 

Generel klassediskussion: Hvad kan migrationshistorierne fortælle eller vise om hvordan mennesker 
relaterer sig til hinanden og til miljøet? 

MATERIALE: Computere til research, plancher.

TOTAL VARIGHED: 45min-60min 
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Læreren tildeler eleverne de følgende roller: 
 – Person 1: Stærk modstander af migranter - bruger stereotyper til at retfærdiggøre sine 

perspektiver - stærk fortaler for etno-national stolthed.  
 – Person 2: Mener at alle har ret til legal fri bevægelighed, men er stærk modstander af illegale 

migranter.  
 – Person 3: Har forældre som er migranter. 
 – Person 4: Helt forstående overfor både legale og illegale migranter. 
 – Person 5: Er en migrant. 

Skab en debat (spil f.eks. at det foregår på tv, radio), hvor individer med forskellige idéer, holdninger og 
perspektiver skal udtrykke deres holdninger om migration. Deltagerne skal bruge noget af indholdet fra 
emneforløbet eller som er fundet i undersøgelsen, til at udvikle din person og vedkommendes perspektiv.  

SPØRGSMÅL I KLASSE DISKUSSIONEN:
1. Er der et rigtigt og forkert argument om emnet migration? Hvorfor / hvorfor ikke?  
2. Hvad er dine meninger om national/intern versus international migration? Begrund.
3. Frygt er et hyppigt træk knyttet til emnet. Kan I identificere hver persons frygt i løbet af diskussionen?   

TOTAL VARIGHED: 45min-60min 

TIDSFORBRUG

1 Udvikling af argument 5 min

2 Hver gruppes paneldiskussion 10 min (2 min per person)

3 Klassediskussion 5 min

AKTIVITET 6   PANEL DISKUSSION
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MODUL 3: KØN

INTRODUKTION  

Det fremgår af undersøgelsesfasen i PRACTICE projektet at mange elever dels  mangler viden om og dels 
har mange fordomme om kønsproblematikker. Der er mange elever som giver udtryk for nedsættende 
holdninger til kvinder og homoseksualitet. Lærerne gav udtryk for at de manglede undervisningsmateri-
aler, som kan bidrage til respektfuld oplysning om kønsproblemer. 

Dette modul vil forsyne lærere med ideer til at arbejde med kønsidentitet og fordomme gennem ikke-for-
melle aktiviteter. Det består af en kort introduktion til emnet og fem undervisningsaktiviteter. 

LÆRINGSMÅL  

 – Eleverne vil undersøge og forstå deres egne fordomme om køn og kønsidentitet. 
 – Eleverne vil undersøge socialt konstruerede ideer; 
 – Eleverne vil undersøge hvilken virkning kønsstereotyper har på unge  mennesker; 
 – Forøge elevernes tolerance over for kønslig mangfoldighed; 
 – Gøre bevidst om kønsproblematikker; 
 – Eleverne vil udvikle kritisk tænkning i forhold til kønsproblematikker. 

TEORETISK BAGGRUND 

Ifølge Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) er sex  ‘de biologiske 
egenskaber, som definerer mennesker som kvinder eller mænd. Disse egenskaber udelukker ikke hinanden idet 
der er personer, som besidder begge typer, men disse egenskaber tenderer mod at opdele mennesker i mænd 
og kvinder ’. Køn  ‘refererer til de sociale attribueringer og muligheder, som er knyttet til det at være kvinde og 
mand og forholdene mellem mænd og kvinder og piger og drenge. Disse karakteristika, muligheder og rela-
tioner er socialt konstruerede og bliver tilegnet i socialisationsprocesser. De er kontekstbundne og foranderlige. 
Køn afgør hvad der er forventet, tilladt og værdisat i en given kontekst’. Kønsstereotyper er ‘præfabrikerede ideer 
der tillægger kvinder og mænd tilfældige egenskaber og roller , som er bestemt og begrænset af deres køn’.

Når fastlagte stereotyper bliver realiseret, kan de begrænse personens  handlefrihed, idet han/hun 
udfører de handlinger , som er socialt accepterede for ikke at forstyrre den sociale balance (Lindsey, 
2016). De kan også påvirke menneskers holdninger og relationer til andre, i skolen kan de påvirke elev-
ernes oplevelser, faglig indlæring og de kan føre til at elever behandles forskelligt  på grund af deres køn 
(Institute of Physics, 2018). Den måde hvorpå køn fremstilles i massemedierne kan påvirke unges opfat-
telse af køn, seksualitet og forhold til andre mennesker (Russo & Pirlott, 2006 & Zhang, Miller & Harrison, 
2008).
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AKTIVITETER 

RESUME: eleverne stifter bekendtskab med begreberne  ‘kønsstereotyper”  og ‘kønsidentitet “. 

MATERIALER:
 – PC
 – Internet

VARIGHED: 40 minutter

INSTRUKTIONER:
 – Forklar eleverne at de skal beskæftige sig med kønsstereotyper. 
 – Vis  filmen ‘Gender Roles and Stereotypes’: https://www.youtube.com/watch?v=Ulh0DnFUGsk  
 – Efter filmen skal de tænke over følgende spørgsmål [15’]:

 о Tror du at man skal efterleve samfundets præfabrikerede ideer ?
 о Har du været ude for at du selv eller nogle af dine kammerater har skullet efterleve 

sådanne forventninger? 
 о Hvordan tror du at sådanne forventninger kan påvirke vores liv ? 
 о Efter at eleverne har taget stilling til disse spørgsmål, ser de filmen ‘Gender stereotypes 

and education’:  https://www.youtube.com/watch?v=nrZ21nD9I-0
 – Spørg dem om du tror at det kan forekomme i virkeligheden [15’].
 – Forklar at stereotyper begrænser oplevelser og handlinger. Som det vises i filmen, påvirker  den 

måde, vi klæder os, handler og beslutter, vores valg af karriere. Mange af disse stereotyper 
forstærkes hver dag via TV, bøger og sociale medier.

 – Vis filmen ‘Range of Gender identities’: https://www.youtube.com/watch?v=i83VQIaDlQw  
 – Fortæl eleverne  at der er forskel på sex (tillagt ved fødsel) og køn (socialt konstrueret). Alle har 

ret til at vælge identitet og alle skal respektere andres valg. Spørg eleverne om de kender de 
forskellige identiteter, som filmen har vist. 

AKTIVITET 1   INTERAKTIV TEORI  

https://www.youtube.com/watch?v=Ulh0DnFUGsk
https://www.youtube.com/watch?v=nrZ21nD9I-0
https://www.youtube.com/watch?v=i83VQIaDlQw
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RESUME: eleverne analyserer cases for at undersøge og bekæmpe stereotyper og homofobi. 

MATERIALER:
 – Case studies i en powerpoint præsentation

VARIGHED: 55 minutter

INSTRUKTIONER:
 – Fortæl eleverne at du vil bede dem kommentere nogle historier. 
 – Vis hver case study med powerpoint. 
 – Bed dem besvare spørgsmålene efter at have læst hver case. 
 – Der er  15 minutter til hver case.

CASE STUDY 1: John er for nylig flyttet til en anden by med sine forældre fordi de har fået nyt arbejde. 
Da han ikke har fundet nye venner endnu, vil han melde sig til en fritidsaktivitet. Han faldt over et tilbud 
om ballet timer og startede en eftermiddag til ballet. Pigerne var allerede kommet og stirrede på ham, da 
han kom ind. Da han sagde at han gerne ville deltage, grinede og fnisede de. Læreren sagde ikke noget 
men så overrasket ud. John løb grædende ud af lokalet. 

Spørgsmål: 
 – Kan du nævne stereotyper i denne historie ? 
 – Hvad tror du John føler i denne situation?
 – Tror du det vil kunne finde sted i virkeligheden?
 – Hvordan ville du reagere hvis noget lignende skete på din skole?

CASE STUDY 2: Laura stiller op som klassens repræsentant i  elevrådet. Hun glæder sig til at kunne 
kæmpe for elevernes rettigheder og hun har en plan for hvad hun gerne vil ændre. En af drengene i 
klassen siger:  ‘Du kan ikke være vores repræsentant ! Du er en pige! Piger kan ikke være ledere!’. Laura var 
helt knust, hun havde glædet sig til at repræsentere alle elever. 

Spørgsmål: 
 – Kan du nævne stereotyper i denne historie ? 
 – Hvad tror du Laura føler i denne situation?
 – Tror du det vil kunne finde sted i virkeligheden?
 – Hvordan ville du reagere hvis noget lignende skete på din skole?

AKTIVITET 2   CASE STUDIES    
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CASE STUDY 3: Paul er en dreng på  17 år som i nogle år har kæmpet med at acceptere sig selv. For to år 
siden var han mest til drenge, men han har prøvet at ændre sig selv. Han har dated piger, hængt ud med 
drengene i klassen og gjort det, som de andre drenge gør. En dag ville hans kæreste Sara tage et skridt 
til i deres forhold, men han havde ikke lyst. Sara begynde at håne ham og fortalte alle at han var bøsse. 
Hele skolen begyndte at kalde ham bøsse. 

Spørgsmål: 
 – Kan du nævne stereotyper i denne historie ? 
 – Hvad tror du Paul føler i denne situation?
 – Tror du det vil kunne finde sted i virkeligheden?
 – Hvordan ville du reagere hvis noget lignende skete på din skole?

Efter at alle cases er blevet drøftet, får eleverne at vide at alle har ret til at gøre , hvad de har lyst til, 
uanset hvad der forventes af drenge og piger. Der findes ikke sportarter eller aktiviteter, som er forbe-
holdt drenge eller piger.  Man bør støtte alle i at gøre det, som er bedst for dem og respektere deres valg. 
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Tilpasset efter øvelsen ‘Where Do You Stand?’ fra  Compasito manual: http://www.eycb.coe.int/compasito/ 

RESUME: eleverne skal give udtryk for deres holdninger til stereotypiske ideer og diskutere dem. 

MATERIALER: 
 – Et skilt hvor det står ENIG og et andet hvor der står UENIG 
 – Udsagn:

 о Piger bør ikke spille fodbold eller andre drenge aktiviteter. 
 о Man skal respektere LGBT-personers rettigheder 
 о Drenge skal ikke græde. 
 о Rengøring er et kvindejob. 
 о Hvis en dreng kan lide pink, er han bøsse. 
 о Kvinder og mænd er ligeberettigede. 

VARIGHED:  45 minutter

INSTRUKTIONER:
 – Sæt skiltene ENIG og UENIG op i hver sin ende af lokalet.   
 – Fortæl eleverne at de skal tage stilling til forskellige udsagn. De skal stå i midten af lokalet og 

når de uenige, skal de gå væk fra lokalets midte. Det er ikke tilladt at blive stående i midten og 
ingen må sige noget før alle har placeret sig. De elever, som er enige i udsagnet, skal prøve at få 
de andre til at skifte mening og omvendt.  

 – Efter at alle har placeret sig i lokalet, spørg dem hvorfor de valgt at placere sig netop der.  
 – Spørg derefter om der er nogen, som ønsker at skifte plads. 
 – Stil eleverne følgende spørgsmål: 

 о Var det svært at bestemme sig? Hvornår? 
 о Skiftede du mening ? 
 о Er der udsagn, hvor du stadig er usikker ? 
 о Er der noget du gerne ville diskutere mere? 
 о Lærte du noget nyt i denne øvelse? 

AKTIVITET 3   HVOR STÅR JEG?    

http://www.eycb.coe.int/compasito/
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RESUME: Eleverne undersøger stereotyper forbundet med mande- og kvindejob

MATERIALER: 
 – Papir
 – Blyanter
 – Flipover/ Whiteboard/ Tavle
 – Tusser/ Kridt

VARIGHED:  1 time

PROCEDURE: 
 – Del eleverne i seks grupper og forklar dem den første opgave: de får en profession og skal 

beskrive personen bag jobbet: navn , køn, arbejdssted og jobbeskrivelse. Det kan være: sekretær, 
babysitter, kosmetolog, taxichauffør, VVS og ingeniør. 

 – Grupperne får 10 minutter til at lave beskrivelsen. 
 – Hver gruppe fremlægger personen bag jobbet på 3-5 minutter. 
 – Skriver hovedpunkter på flipover/tavle. 
 – Til slut skal de diskutere følgende soørgsmål:  

 о Hvordan valgte I personen? 
 о Tror I en person med et andet køn kan udføre jobbet? 
 о Tror I at det påvirker unge at der findes job for mænd og kvinder? 
 о Tror I at en mand, der udfører et kvindejob, vil blive behandlet anderledes? (kan en mand 

som arbejder som kosmetolog blive kaldt bøsse?) 
 – Forklar eleverne at kønsstereotyper kan påvirke vores holdninger til de færdigheder, 

kompetencer, egenskaber og professioner, som mænd og kvinder bør eller ikke bør have. 

Tips til læreren:

Nogle professioner (kosmetolog, babysitter, sekretær) bliver traditionelt anset for at være kvindejob, 
men andre (taxichauffør, VVS og mekaniker) anses for at være mandefag. Denne socialt konstruerede 
forestilling om kønsbestemt arbejdsmarked kan påvirke både elevernes valg af erhverv og deres fores-
tillinger om køn; de kan tro at en kvinde ikke kan blive en god taxachauffør eller mekaniker eller at en 
mandlig kosmetolog er homoseksuel. Hvis eleverne giver udtryk for sådanne stereotypiske holdninger, 
prøv at få dem til at fortælle, hvorfor de tænker sådan. 

AKTIVITET 4   HVEM UDFØRER JOBBET?
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RESUME: eleverne beskæftiger sig med reproduktionen af stereotyper relateret til kønsidentitet i musik 
og audiovisuelle medier. 

MATERIALER:
 – PC
 – Internet 
 – 3-4 kopier af sangen

VARIGHED:  1 hour

INSTRUKTIONER:
 – Fortæl eleverne at de skal høre sangen  ‘God Made Girls’ med RaeLynn  (https://www.youtube.

com/watch?v=tl1uv6gB4hE). De skal se filmen, der varer 5 minutter. Hvis eleverne giver udtryk 
for ekstreme holdninger til homoseksualitet, kan man spille sangen ‘Ur So Gay’ med Katy Perry  
(https://www.youtube.com/watch?v=o3mSLW60i_k).

 – Efter at have hørt sangen læser eleverne i mindre grupper teksten. De skal lave teksten om 
således at den dækker begge køn uden stereotyper. NB: de behøver ikke lave hele teksten om, de 
kan gøre det i omkvædet eller et enkelt vers. De kan gøre det på engelsk eller på dansk. 

 – De får 15 minutter til at ændre teksten.. 
 – Alle grupper fremlægger deres forslag  [20’].
 – Til slut får eleverne at vide at musik og audiovisuelle medier reproducerer stereotyper og at 

de ofte fremstiller et forvrænget billede af begge køn og LGBT, men at de også kan benyttes 
som et middel til at ændre disse holdninger. Spørg eleverne om de kender andre ofte anvendte 
stereotyper i musikindustrien eller massemedier. [20’].

Tekster fra A-Z lyrics:

AKTIVITET 5   SEKSUEL ORIENTERING OG KØNSIDENTITET OG  
AUDIOVISUELLE MEDIER  

https://www.youtube.com/watch?v=tl1uv6gB4hE
https://www.youtube.com/watch?v=tl1uv6gB4hE
https://www.youtube.com/watch?v=o3mSLW60i_k


“God Made Girls”, by RaeLynn
https://www.azlyrics.com/lyrics/raelynn/

godmadegirls.html

Somebody’s gotta wear a pretty skirt

Somebody’s gotta be the one to flirt

Somebody’s gotta wanna hold his hand

So God made girls

Somebody’s gotta make him get dressed up

Give him a reason to wash that truck

Somebody’s gotta teach him how to dance

So God made girls

He needed something soft and loud

And sweet and proud

But tough enough to break a heart

Something beautiful, unbreakable

That lights up in the dark

So God made girls, God made girls

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock 

your world.”

And God made girls for singing in your front seat

God made girls for dancin’ to their own beat

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock 

your world.”

Then God made girls

Somebody’s gotta be the one to cry

Somebody’s gotta let him drive

Give him a reason to hold that door

So God made girls

Somebody’s gotta put up a fight

Make him wait on a Saturday night

To walk downstairs and blow his mind

So God made girls

Something that can wake him up

And call his bluff

And drag his butt to church

Something that is hard to handle

Somethin’ fragile

To hold him when he hurts

So God made girls, God made girls

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock 

your world.”

And God made girls for singin’ in your front seat

God made girls for dancin’ to their own beat

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock 

your world.”

And God made girls

Somebody’s gotta wear a pretty skirt

Somebody’s gotta be the one to flirt

Somebody’s gotta wanna hold his hand

So God made girls, God made girls

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock 

your world.”

And God made girls for singin’ in your front seat

God made girls for dancin’ to their own beat

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock 

your world.”

Then God made girls

Somebody’s gotta wear a pretty skirt

Somebody’s gotta be the one to flirt

And God made girls, yeah

Somebody’s gotta wanna hold his hand

So God made girls

https://www.azlyrics.com/lyrics/raelynn/godmadegirls.html
https://www.azlyrics.com/lyrics/raelynn/godmadegirls.html


‘Ur So Gay’, by Katy Perry
https://www.azlyrics.com/lyrics/katyperry/

ursogay.html 

[Verse 1]

I hope you hang yourself with your H&M scarf

While jacking off listening to Mozart

You bitch and moan about LA

Wishing you were in the rain reading Hemingway 

You don’t eat meat

And drive electrical cars

You’re so indie rock it’s almost an art

You need SPF 45 just to stay alive

[CHORUS]

You’re so gay and you don’t even like boys

No you don’t even like

No you don’t even like 

No you don’t even like boys

You’re so gay and you don’t even like boys

No you don’t even like

No you don’t even like 

No you don’t even like…

[Verse 2]

You’re so sad maybe you should buy a happy meal

You’re so skinny you should really Super Size the 

deal

Secretly you’re so amused

That nobody understands you

I’m so mean cause I cannot get you outta your head

I’m so angry cause you’d rather MySpace instead

I can’t believe I fell in love with someone that wears 

more makeup than…

[CHORUS]

You’re so gay and you don’t even like boys

No you don’t even like

No you don’t even like 

No you don’t even like boys

You’re so gay and you don’t even like boys

No you don’t even like

No you don’t even like 

No you don’t even like…

[BRIDGE]

You walk around like you’re oh so debonair

You pull ‘em down and there’s really nothing there

I wish you would just be real with me

[CHORUS]

You’re so gay and you don’t even like boys

No you don’t even like

No you don’t even like 

No you don’t even like boys

You’re so gay and you don’t even like boys

No you don’t even like

No you don’t even like 

Oh no no no no no no no

You’re so gay and you don’t even like boys

No you don’t even like

No you don’t even like 

No you don’t even like boys

You’re so gay and you don’t even like boys

No you don’t even like

No you don’t even like 

No you don’t even like… PENIS

https://www.azlyrics.com/lyrics/katyperry/ursogay.html
https://www.azlyrics.com/lyrics/katyperry/ursogay.html
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MODUL 4: KULTUR OG IDENTITETER

INTRODUKTION  

En rapport udarbejdet af Europa-Parlamentet, “Rapport om forebyggelse af radikalisering og rekruttering 
af europæiske borgere af terrororganisationer” (Europa-Parlamentet 2015) understreger vigtigheden af 
at styrke lærere til at tage et aktivt standpunkt mod alle former for diskrimination og racisme. Rapporten 
påpeger den væsentlige rolle, som uddannelse og kompetente og støttende lærere spiller, ikke alene for 
at styrke sociale bånd, tilskynde til en følelse af tilhørsforhold, udvikling af viden, færdigheder, kompe-
tencer, indlejring af grundlæggende værdier, styrke sociale, civile og interkulturelle kompetencer, kritisk 
tænkning og mediekendskab, men også i at hjælpe unge - i tæt samarbejde med deres forældre og 
familier - til at blive aktive, ansvarlige, fordomsfri medlemmer af samfundet. Det understreges, at skoler 
kan opbygge elevernes modstandsdygtighed over for radikalisering ved at give et trygt miljø og tid til at 
debattere og udforske kontroversielle og følsomme spørgsmål og fremhæver betydningen af interre-
ligiøs og interkulturel dialog som et værktøj til social samhørighed og inklusion, mægling og forsoning. 

I den forbindelse har lærere brug for metoder til at fremme den interkulturelle dialog blandt deres elever 
og skabe rum til refleksion over følsomme spørgsmål. Det følgende modul giver lærere adgang til denne 
form for metoder.

LÆRINGSMÅL 

Formålet med dette modul er at gøre lærere i stand til at anvende metoder i klasserummet til at skabe 
interkulturel bevidsthed og fremme interkulturel dialog blandt eleverne. Læringsmålene for lærerne er:    

1.  At gøre lærerne i stand til at identificere egnede metoder til at fremme elevernes interkulturelle 
bevidsthed og interkulturel dialog i klassen. 

2.  At gøre lærerne i stand til at gennemføre øvelser som styrker interkulturel bevidsthed og inter-
kulturel dialog i blandt eleverne i klassen. 

For at nå disse mål vil udvalgte metoder blive beskrevet, som kan anvendes af lærerne sammen med 
deres elever.  blive beskrevet omfattende metoder, der kan udføres af lærere sammen med deres stud-
erende. Metoderne opdeles i tre forskellige dele, med hver sit læringsmål for eleverne:

Del A. Gør det synligt: øvelser til at addressere kulturel diversitet i klasserummet
Disse øvelser kan anvendes til at få eleverne til at reflektere over deres egen og klassekammeraterne 
kulturelle baggrunde og udvikle interkulturel sensitivitet og dialog.  

Del B. Øvelsesspil i håndtering af kulturelle forskelle 
Disse øvelser kan bruges til at få eleverne til at reflektere over måden de hånterer andre kulturer og 
hjælpe dem med at finde frem til hvilke strategier, der er mere eller mindre konstruktive.   
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Del C. Bekæmp racisme: Øvelser i at addressere eksklusion, stereotypisering og diskrimination    
Disse øvelser er rettet mod at skærpe elevernes refleksion over forbindelsen mellem kulturel identitet og 
mere og mindre magtfulde positioner i samfundet, så vel som over mekanismer der medfører stereotyp-
isering, eksklusion og diskrimination, og hjælpe dem til at udvikle empati.    

TEORETISK OG KONTEKSTUEL BAGGRUND 

Del A. Gør det synligt: kulturel diversitet i klasserummet 
Nutidens europæiske skoler er præget af kulturel mangfoldighed. I mange skoler er der en stor del af 
elever, som elev eller hvis forældre er indvandret. Normalt er der også forskellige religiøse trosretninger 
repræsenteret blandt eleverne. Derudover afspejles mangfoldigheden blandt eleverne på mange andre 
måder: med hensyn til deres fysiske evner, deres økonomiske situation, deres familiesituation osv.

Ved at synliggøre denne mangfoldighed og styrke en respektfuld måde at håndtere disse forskelle på, 
kan eleverne opfatte den mangfoldighed som en berigelse, i stedet for en barriere.

Aktiviteterne 1 og 2 får eleverne til at reflektere over centrale aspekter af deres kulturelle identitet. Ideelt 
set vil de opleve en påskønnelse af at være et individ, der er anderledes end andre. Det vil være lærerens 
opgave at moderere øvelsen på en måde, hvor forskelle vil blive værdsat.

Del B. Simuleringsspil om at håndtere kulturelle forskelle 
”Simuleringsspil er oplevelsesmæssige øvelser, som ligesom Alice’s spejl i Alice i Eventyrland, udfordrer 
antagelser, udvider perspektiver og fremmer forandring. (…) Ligesom Alice oplevede manipulation af tid og 
rum i Eventyrlandet og fik personlig indsigt, får spillerne i simuleringsspil indsigt, når de vender op og ned 
på nutiden i den mulige fremtid. (...) Simulationsspil giver interaktive muligheder for at øve ny adfærd og 
eksperimentere med nye holdninger og synspunkter i et ikke-truende, ikke-dømmende miljø. De er især 
nyttige i interkulturel træning, da de på kort tid kan stimulere kognitiv og affektiv forståelse og udvide delt-
agernes perspektiver.” (Sisk 1995 – Simulation Games as training tools. In: Fowler/Mumford – Intercultural 
Sourcebook: Cross-cultural training methods, S. 81f).

Der findes mange simuleringsspil som kan bruges i træningsaktiviteter i en interkulturel kontekst. En af 
dem er beskrevet i Aktivitet 3.   

Part C: Fight racism: Exercises to address exclusion, stereotyping and discrimination 
Nogle elever tænker aldrig på mulige former for racisme, der forekommer omkring dem, især hvis de 
befinder sig i en privilegeret samfundsposition. Men der er også mange elever, der selv oplever stereo-
typer, diskrimination eller følelser af eksklusion. Ikke desto mindre diskuteres disse spørgsmål sjældent 
i klasseværelset. De følgende øvelser er designet til at skabe et rum til at reflektere over forbindelsen 
mellem kulturel identitet og mere eller mindre magtfulde positioner i samfundet, såvel som mekanismer 
der skaber stereotyper, eksklusion og diskrimination. At forstå, hvordan disse processer muligvis er en 
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del af interaktionerne i ens eget miljø og udvikle empati over for dem, der er skadet af stereotyper og 
diskrimination, kan bidrage til at reducere de negative virkninger.

Aktivitet 4 kan bruges til at gøre opmærksom på fænomenet stereotype udklædningskostumer. At klæde 
sig ud som en etnicitet, en ‘race’ eller ‘en kultur’, der ikke er din egen, kan opfattes som problematisk eller 
racistisk af mennesker med den pågældende kulturelle baggrund. Dette er et kontroversielt emne, der 
kan bruges til at starte en kompleks og mangesidig diskussion i klassen.

Aktivitet 5 er en øvelse til at reflektere omkring forhold mellem minoritet og majoritet, og kan især bruges 
til at udvikle empati.

Aktivitet 6 er en øvelse til at finde ud af, hvordan stereotyper bestemmer den måde, vi opfatter menne-
sker fra minoritetsgrupper på. Find en detaljeret beskrivelse af øvelserne herunder. 
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AKTIVITETER

I denne aktivitet inviteres deltagerne til at dele historien om deres eget navn, dets historie og betydning. 
Eleverne lærer mere om hinanden, de lærer at værdsætte hinandens baggrund, og de reflekterer over 
forbindelsen mellem navn, identitet og kulturel baggrund.

Lærere kan bede deres elever om at spørge efter information om deres navn fra deres forældre og 
besvare følgende spørgsmål (kan også gøres som en lektie): 

 – Hvem valgte dit navn og hvorfor? 
 – Har det en betydning? 
 – Var dit navn altid sådan eller har det ændret sig? 
 – Udtaler eller skriver folk nogle gange dit navn på en forkert måde? 
 –  Kan du lide dit navn? 
 –  Hvad ville du gerne kaldes? 
 –  Hvad kalder din familie og venner dig? 
 –  Er der en anden måde at skrive eller udtale dit navn på et andet sprog? 
 –  I hvilken sproglig version kan du lide dit navn bedst? 
 –  Er der historie knyttet til dit navn?  

Klassen sætter sig sammen i en cirkel og læreren inviterer eleverne til at dele historierne om deres 
navne. Forbered ved at skrive spørgsmålene op på tavlen eller på en planche. Ingen skal tvinges til at 
svare på alle spørgsmålene. 

 Hvis du har tid til overs kan du invitere hver deltager til at skrive hans/ hendes navn på et papir og ved 
siden af hvert navn, noget som eleven finder typisk for sig selv, der starter med navnets bogstav. Det kan 
være et karakteristika, en hobby, en person osv. Derefter kan alle eleverne præsentere sine idéer for de 
andre i klassen   

En lignende øvelse kan findes i projektet “Listen“ (2019), The LISTEN Manual: https://listen.bupnet.eu/
wp-content/uploads/2019/02/LISTEN_IO3_Training_Manual_EN.pdf

AKTIVITET 1   HISTORIEN OM MIT NAVN 
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Vi har alle respekt og beundring for mennesker, der inspirerer os. Nogle gange fungerer de som forbill-
eder. Ved at udveksle følelser om personlige helte, uanset om de er levende eller døde, kan deltagerne 
komme til at kende hinanden bedre og desuden få et indblik i forskellige kulturer.

EMNER DER BEHANDLES: 
 – Helte som elementer og symboler på socialisering og kultur
 – Forskellige læsninger af historien og forskellige personlige præferencer og smag
 – Forskelle og ligheder blandt mennesker fra forskellige kulturel og etnisk baggrund

MÅL: 
 – At gøre deltagerne opmærksomme på forskellene og lighederne i gruppen.
 –  At skabe nysgerrighed blandt deltagerne omkring andres helte.
 –  At lære hinanden at kende i gruppen.
 –  At være selvkritisk over ens etnocentrisme (forståelse ud fra ens egen kulturelle model).
 –  At reflektere over historieundervisningens og mediernes rolle som skabere af helte.

Hvis gruppen er stor, skal deltagerne opdeles i grupper på 5 til 6 personer. Bed folk om at starte med at 
tænke selv hver især på tre mennesker, der er deres personlige helte. Efter cirka fem minutter inviteres 
deltagerne til at dele deres valg og at sige, hvad de beundrer disse mennesker for. Giv tilstrækkelig tid til 
en reel udveksling og spørgsmål. Bed hver gruppe om at angive på en planche navnene på helte, deres 
nationalitet og, hvis det er relevant, de områder, de måske blev berømte for, f.eks. kultur, musik, sport, 
politik, andre handlinger mv. I plenum skal du bede hver gruppe om at præsentere sin planche for de 
andre grupper.

I en opsamlende session skal du notere, hvilke eventuelle helte, der nævnes mere end én gang, eller 
vises ofte. Bed derefter deltagerne til at sige, om de kunne lide aktiviteten, og diskuter derefter følgende 
spørgsmål:

 – Var der nogen overraskelser eller helte, der var ukendte af nogen? Tal om hvorfor.
 – Var der tendenser med hensyn til for eksempel nationalitet eller køn? I så fald, hvorfor har de 

fleste af gruppens helte den samme nationalitet, kulturelle baggrund eller køn? Tilhører de 
majoritetsbefolkningen eller minoriteter? 

 – Hvad er det, der får os til at værdsætte nogle helte, snarere end andre?
 – Tror du, at dine helte er universelle? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Denne aktivitet kan gøres mere spændende, hvis deltagerne på forhånd orienteres, så de kan medbringe 
fotos, musik eller avis indlæg om deres helte. Som et alternativ kan du samle aviser eller tidsskrifter, 
f.eks. bl.a. ungdomstidsskrifter, og lægge dem til deltagerne i rummet. 

Princippet bag aktiviteten - at vores valg af helte er relative og afhænger af vores kultur - fungerer bedst, 
hvis gruppen er multikulturel. Alders- og kønsforskelle i gruppen vil også vise sig at være interessante.

AKTIVITET 2   PERSONLIGE HELTE 
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Som et yderligere element i øvelsen kan du måske identificere en helt, enten lokal, national eller inter-
national, som du mener burde introduceres til dine elever i denne sammenhæng. Helten kan være en 
person, der har vist stor karakterstyrke, eller opnået noget specielt i f.eks. bekæmpelse af racisme, 
fremmedhad eller antisemitisme, eller kan være en person, du har identificeret som bidragende til 
kampen mod et andet problem, f.eks. intolerance over for mennesker med aids el.lign.

Denne øvelse er hentet fra: Europarådet (2016), Undervisningshæfte: All different All equal.   https://
rm.coe.int/1680700aac

https://rm.coe.int/1680700aac
https://rm.coe.int/1680700aac
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Denne øvelse er et spil, der simulerer en situation, hvor forskellige kulturer mødes, og hvor det er nødven-
digt at udvikle kulturel opmærksomhed for at kunne arbejde sammen succesfuldt. Typisk vil følelser 
af usikkerhed opleves. Fejltagelser kan opstå i spillets rum (dette skal afklares på forhånd), og forskel-
lige mestringsstrategier kan afprøves. Den efterfølgende refleksion med hjælp fra observatørgruppen 
gør det muligt at finde frem til mere og mindre vellykkede kommunikationsstrategier når man møder 
kulturelle forskelligheder.

FORBEREDELSESFASEN: Gruppen inddeles i tre lige store grupper  
 – En gruppe af eksperter i brobygning A group of engineers/experts in bridge building from your 

home country
 – En gruppe der er medlemmer af befolkningsgruppen Veram
 – En gruppe af observatører 

Grupperne forbereder sig adskilt fra hinanden ved hjælp af deres rolleinstruktioner (se arbejdsark for 
brobyggere og arbejdsark for Veram-folk). Målet er, at medlemmerne af Veram-kulturen lærer en bestemt 
brobygningsteknik fra eksperterne. Imidlertid taler begge grupper det samme sprog, men medlemmerne 
af Veram-kulturen har nogle  kommunikations-vaner (forklaret i rolle instruktionen), som ikke er kendt af 
eksperterne. Gruppen af mennesker fra Veram skal undersøge deres kommunikationsvaner. Gruppen af 
eksperter skal undersøge brobygningsteknikken beskrevet i rolleinstruktionerne til forberedelsesfasen.

SPILLEFASEN: grupperne har 30 minutter til at vise brobygningsteknikken for Veram-befolkningen. Efter 
30 minutter stoppes spillet, også selvom målet ikke er nået. Hvis målet opnås tidligere, kan du stoppe 
det tidligere.

Hints til facilitatoren:  For at opnå det fælles mål (at bygge broen) succesfuldt, skal begge parter 
tilpasse sig hinanden. De kulturelle ‘koder’ må først forståes før kommunikationen overhovedet er 
mulig. Hjælp ikke med at opdage dette, men lad kultursammenstødet ske!      

AKTIVITET 3   AT BYGGE BROER – Et spil om at håndtere kulturelle 
forskelle



HANDOUT - BRIDGEBUILDING ROLE CARDS

 
ROLE CARD FOR THE EUROPEAN EXPERT TEAM

Your role and your mission:
You are a European expert in bridge-building. You will soon travel to Veram to teach the people 
there what you know, so they will then be able to build their own bridge. The culture of the 
people of Veram is very different from yours. The success of your mission will depend strongly 
on how empathetic you will be with considering their cultural identity when working together 
with them.  The people in Veram though speak the same language.

Preparation phase for the bridge building session:
You have 20 minutes to prepare your visit in Veram. You are an expert about using this special 
technique for building bridges. You will have to practice it before you go to Veram as you will 
need to make the people of Veram learn this technique. In Veram the material that is needed for 
the bridge will be available. But the people there do not know how to use it. You have to make 
them use the material in order to teach them the bridge-building technique.  

Technique of building the bridge:
You will have the following material available: Paper, 3 scissors, 3 glue sticks, 3 rulers, 3 pencils. 
The bridge will be made out of paper only. It should be at least 40 cm long. It has to be stable and 
needs to be able to carry a ruler. The bridge will be made from pieces of paper in the format of 
14cmx6cm. Every piece of paper needs to be thoroughly measured and cut out. These pieces can 
be put together any way you like. 

Bridge-building session:
After the 20 minutes preparation phase you will travel to Veram and will have a 30-minute bridge 
building-session together with the people of Veram. The goal of this session is that the people 
of Veram have once built a bridge on their own, so they will be able to build more bridges then 
in Veram.



HANDOUT - BRIDGEBUILDING ROLE CARDS

 
ROLE CARD FOR VERAM PEOPLE

Your role and mission:
 You are a member of the people of Veram who will soon meet a European team of experts in 
bridge-building. They are supposed to teach you about bridge-building techniques so you will 
then be able to build a bridge on your own in Veram. Your culture differs a lot from the one of 
the European experts. Though you speak the same language.

Preparation phase:
Before you meet the European experts please practice your communication habits. You will have 
20 minutes time for this.

Communication rules in Veram:
Greeting: You greet each other by making a bow. Other forms of greeting are offensive in your 
view and you will react by saying “Why don’t you greet me?”.
Touching while speaking: The most important rule in Veram is: The people in Veram always 
touch the shoulder of the person they talk to while speaking with somebody. If the shoulder is 
not touched this shows disrespect. If you are not touched by the experts you will put your hands 
on your ears and stop cooperating. When working together you always touch the shoulder of 
your cooperation partner as well.
Saying No/yes: In Veram everybody is very friendly and you never use the word “no”. If you want 
to say “no”, you say “yes” instead and shake your head at the same time.
Talking about behaviour: In Veram it is very impolite to ask somebody about his/her behaviour. 
In case the European experts ask you about your behaviour you say: “Why? I do not understand. 
“ in order to avoid an unpleasant situation. In general you avoid to explain your behaviour for 
the same reason. 
Division of work: In Veram tasks are very clearly distributed and you are very strict about this. 
There is one (or more according to your group size) person who cuts and uses the scissors, 
another one who paints and uses the pencil and another one who measures and uses a ruler. 
Everybody has only one task and one tool for this task. In no case you will overtake the task of 
somebody else. Paper can be used by all persons in Veram.

Bridge-building session:
After the 20 minutes preparation phase you will meet the European experts who will teach you 
their bridge-building technique.



HANDOUT - BRIDGEBUILDING ROLE CARDS

 
ROLE CARD FOR THE OBSERVERS

You can develop your own concept for the observation or focus on the following aspects:
 – Distribute roles: which observers will observe which group or which aspects, e.g. one half 

of your group can get the task to observe the people of Veram, the other half can be 
responsible for the experts 

 – You can also focus on certain aspects of communication and distribute tasks accordingly 
(body language, spoken language, tone of communication etc.)

 – Watch closely which actions are followed by which reactions? 
 – What can be recognized as an obstacle, what can be a solution?
 – Who is dominant in the interaction?
 – How are goals communicated? 
 – How do the interaction partners negotiate?
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OPSAMLINGSFASE: Hver gruppe bliver bedt om at beskrive deres følelser under spillet fra de respektive 
positioner. Observatorgruppen kan give feedback fra et udefra perspektiv. Træneren arbejder sammen 
med gruppen for at udlede de vigtigste erfaringer fra spillet, såsom:

 – især i en interkulturel kontekst er det vigtigt ikke kun at koncentrere sig om det rent faktuelle 
niveau (opgave-orientering), men også at beskæftige sig med “hvordan’et” i kommunikation

 – for at kommunikation skal lykkes i en interkulturel kontekst er tilpasning nødvendig i form af 
gensidig “forhandling” om regler og normer for kommunikation

 – mindre vellykket er en strategi, hvor begge grupper insisterer på ens egne vaner (en etnocentrisk 
tilgang), dette kan endda føre til at sammenbrud i interaktionen

 – hvis kommunikation i en interkulturel kontekst ikke lykkes, fører dette ofte til nedgørelse af den 
anden gruppe (f.eks. “de er uhøflige / begrænsede” mv). Øvelsen hjælper med at reflektere over 
sin egen måde at håndtere kulturelle forskelle på.

 – det kan fremhæves, at interkulturelle konflikter oftest opstår fra den måde, vi fortolker “den 
anden” (en fortolkning om forkert / negativ karakter/ tro? Eller bare anderledes, men ikke ond / 
uhøflig / ignorant osv.) snarere end fra forskellene i sig selv

Spillet er baseret på publikationen: Kriz & Nöbauer (2002), “Teamkompetenz - Konzepte Trainingsmeth-
oden, Praxis”.

En lignende øvelse kan findes i: Learning from intercultural storytelling – The LISTEN Manual:  https://
listen.bupnet.eu/wp-content/uploads/2019/02/LISTEN_IO3_Training_Manual_EN.pdf
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I denne øvelse introduceres eleverne til kampagnen “Vi er en kultur, ikke et kostume” (“We’re a culture, 
not a costume”, der blev indledt af studerende fra University of Ohio (https://www.ohio.edu/orgs/stars/
Poster_Campaign.html). 

Bed eleverne om at hente information på internettet om kampagnen. Alternativt kan læreren udskrive 
forskellige plakater fra kampagnen. Derefter bliver eleverne bedt om at skrive et essay om emnet, som 
kampagnen behandler. Essayet kan adressere følgende spørgsmål (vælg kun et):

 – De mennesker der har startet denne kampagne er utilfredse over noget. Hvad er det, og i 
hvilken grad er du enig/ uenig med dem? 

 – Hvilke former for stereotyper retter plakat kampagnen sig imod? Oplever du, at de stereotyper 
eksisterer og virker i dit liv?   

 – Hvad er plakat kampagnens budskab med hensyn til fastelavn, halloween eller andre 
udklædningsfester? Har du været bevidst om det budskab før, og vil kampagnen ændre noget 
hvad angår dit valg af udklædningskostumer?  

Du kan også tænke over dine egne spørgsmål til essayet. En anden variation kan være at fordele roller (i 
henhold til folkene på plakaterne og andre elever) og afholde en debat mellem de forskellige holdninger.

Internet kilder:
https://www.ohio.edu/orgs/stars/Poster_Campaign.html
http://www.lspirg.org/costumes

AKTIVITET 4   MIN KULTUR ER IKKE ET KOSTUME 

https://www.ohio.edu/orgs/stars/Poster_Campaign.html
https://www.ohio.edu/orgs/stars/Poster_Campaign.html
https://www.ohio.edu/orgs/stars/Poster_Campaign.html
http://www.lspirg.org/costumes
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Denne øvelse vedrører minoritets-majoritetsforhold, og de sociale og politiske mekanismer, der deler 
samfundet. Den sigter mod at opleve, at være en del af henholdsvis en majoritetsgruppe og en minoritets-
gruppe, samt mod at analysere de strategier, vi bruger for at blive accepteret af majoritetsgruppen.

INSTRUKTIONER:
1.  Opdel gruppen i undergrupper på 6 til 8 personer.
2. Bed hver gruppe om at vælge en person til at være ‘observatøren’ og en anden til at være 

‘outsider’
3. Bed de andre medlemmer af gruppen om at stå skulder ved skulder for at danne en cirkel der 

er så tæt som muligt, så der ikke efterlades noget mellemrum.
4. Forklar, at ‘outsideren’ skal prøve at komme ind i cirklen, mens de, der danner cirklen, skal 

prøve at holde dem ude.
5. Bed observatørerne om at lave notater om de strategier, der bruges både af ‘outsideren’ og af 

dem i cirklen, og give dem til opgave også at fungere som tidtager.
6. Efter to-tre minutter, og uanset om outsideren formåede at komme ind i cirklen eller ej, slutter 

‘outsider’ sig til cirklen, og et andet medlem har turen. Aktiviteten slutter når alle de medlemmer 
af gruppen, der ønsker det har prøvet af ‘tvinge sig ind i cirklen’.

SAMMENFATNING OG EVALUERING: Saml alle sammen for at diskutere, hvad der skete, og hvordan de 
følte det. Start med at spørge spillerne: Hvordan følte du dig, da du var en del af cirklen? Hvordan følte 
du dig, da du var ‘outsider’? Føler de, der lykkedes med at ”tvinge sig ind i cirklen”, sig anderledes end 
dem, der ikke klarede det?

VARIATIONER: IHvis der er nok mennesker til at lege med flere cirkler, kan du i begyndelsen bede hver 
gruppe om at give sig selv et navn. Dette vil styrke følelsen af gruppeidentitet. Du kan derefter spille, så 
outsideren altid kommer fra en anden gruppe. Ved afslutningen af hver runde skal ‘outsideren’ vende 
tilbage til deres oprindelige gruppe, uanset om de ‘tvinger sig ind i cirklen’ eller ej. Dette vil typisk under-
strege følelsen af ensomhed, når du er ‘outsider’.

FORSLAG TIL OPFØLGNING:  Foreslå deltagerne at sige, hvordan de kunne være mere opmærksomme 
på deres egen adfærd, og når de måske uden at ville det, udelukker andre fra ‘gruppen’. Diskuter om der 
er repræsentanter fra alle dele af det lokale samfund involveret i lokale grupper, klubber, samfund eller 
organisationer? Kunne alle være med, hvis de ville? Hvad stopper dem? Hvad ville tilskynde dem til at 
deltage? Bestem, hvad og hvordan du vil kunne gøre og handle for at sikre, at muligheden for at deltage 
er åben for alle.

AKTIVITET 5   AT SKULLE TVINGE SIG IND I CIRKLEN
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Dette er en øvelse om fordomme og grænserne for tolerance, samt om billeder og stereotyper om 
forskellige mindretal. Den sigter mod at udfordre elevernes stereotyper og fordomme omkring andre 
mennesker og minoriteter, og om de billeder og associationer, teksten rejser. Eleverne vil reflektere over 
de opfattelser, de har for forskellige minoriteter. Bevidsthed om grænserne for ens tolerance vil øges.

Læreren giver en kopi af læringsmaterialet til hver person, beskriver kort scenariet og beder dem læse 
beskrivelserne af de mennesker, der rejser på toget. Derefter bliver hver person bedt om individuelt at 
vælge de tre personer, de helst vil rejse med, og de tre, de mindst gerne vil rejse med. Når alle har truffet 
deres individuelle valg, skal du bede dem om at indgå i grupper på fire til fem, og at:

 – Dele deres individuelle valg og begrunde dem.
 – Sammenligne deres valg og begrundelser og se hvor der er ligheder. 
 – Opstille en fælles liste (de tre plusser og de tre ‘minusser’) gennem konsensus 

I plenum, bed hver gruppe præsentere deres konklusioner, herunder årsagerne til deres fælles valg. De 
skal også sige, i hvilke tilfælde, der var mest uenighed i gruppen.

SAMMENFATNING OG EVALUERING:  Debriefing og diskussion vil være baseret på gruppens rapporter. 
Sammenligning af de forskellige resultater er en god måde at introducere diskussionen på. Du kan 
fortsætte med at stille spørgsmål som f.eks:

 – Hvor realistiske er situationerne der er blevet præsenteret?
 – Har nogen i gruppen oplevet en lignende situation i det virkelige liv?
 – Hvad var de vigtigste faktorer, der bestemte dine individuelle valg og beslutninger?

Arbejd med eleverne om det forhold, at der var meget lidt information præsenteret om personerne. Folk 
har en tendens til at tilføje forestillede oplysninger om de rejsende, baseret på de stereotyper, vi bevidst 
og ubevidst er i besiddelse af, når vi træffer vores beslutninger og valg.

Denne aktivitet er hentet fra: Europarådets Undervisningsmateriale: All different All equal. (2016)     
https://rm.coe.int/1680700aac

AKTIVITET 6   EURO-RAIL



HANDOUT - EURORAIL A LA CARTE

 
THE SCENARIO 
You are boarding the “Deer Valley Express” train for a week-long ride from Lisbon to Moscow. 
You are travelling in a couchette compartment, which you have to share with three other people. 
With which of the following passengers would you prefer to share? 

1.  A Serbian soldier from Bosnia. 
2.  An overweight Swiss financial broker. 
3.  An Italian disc-jockey who seems to have plenty of dollars. 
4.  An African woman selling leather products.
5.  A young artist who is HIV positive. 
6.  A Roma man (Gypsy or traveller) from Hungary just released from jail.  
7.  A Basque nationalist who travels regularly to Russia. 
8.  A German rapper living a very alternative life-style. 
9.  A blind accordion player from Austria. 
10. A Ukrainian student who doesn’t want to go home. 
11. A middle-aged Romanian woman who has no visa and a 1-year old child in her arms. 
12. A Dutch hard-line feminist. 
13. A skinhead from Sweden ostensibly under the influence of alcohol. 
14. A wrestler from Belfast apparently going to a football match. 
15. A Polish prostitute from Berlin. 
16. A French farmer who speaks only French and has a basket full of strong cheese. 
17. A Kurdish refugee living in Germany who is on his way back from Libya. 

INSTRUCTIONS:
1.  Individually select your three first choices of the people you would most like to travel with 

and the three you would least like to travel with. You have 15 minutes to do this. 
2.  In groups, share your choices of the 3 best and the 3 worst companions, and discuss the 

reasons which led to your decisions.  Then try to come to a consensus on a common list of 
the three most favoured and the three least favoured companions. You have 30 minutes 
for this part of the activity. 

3. In plenary, each group presents its conclusions followed by a debriefing and evaluation of 
the exercise.
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training methods.
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The „Listen“ Project (2019) The LISTEN Manual: https://listen.bupnet.eu/wp-content/uploads/2019/02/LISTEN_IO3_

Training_Manual_EN.pdf

https://listen.bupnet.eu/wp-content/uploads/2019/02/LISTEN_IO3_Training_Manual_EN.pdf
https://listen.bupnet.eu/wp-content/uploads/2019/02/LISTEN_IO3_Training_Manual_EN.pdf
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MODUL 5: ONLINELIV, HATE SPEECH OG 
ONLINE MOBNING 

INTRODUKTION

Dette modul illustrerer fem uformelle undervisningsaktiviteter, der kan gennemføres med eleverne som 
led i  PRACTICE forebyggelsesprogram mod ekstremisme og radikalisering, med henblik på at udforske 
temaerne online mobning, hadefuld tale (hate speech) og fænomenet ekkokamre.  

 LÆRINGSMÅL 

1.  Fremme elevernes forståelse af online mobning, dets virkninger og konsekvenser 
2. Udvikle elevernes motivation og færdigheder i at genkende hadefuld tale - hate speech - på 

internettet 
1. Fremme elevernes indsigt og forståelse for, hvor balancen ligger mellem at bekæmpe hate 

speech og værne om  ytringsfrihed 
2. Styrke færdigheder i at bruge teknologi effektivt, at kunne bevæge sig sikkert på internettet, og 

at kunne bruge teknologi til at udvikle og dele indhold  
3. Styrke kompetencerne til at identificere falske nyheder gennem analyse af detaljer  
4. Skærpe forståelsen og færdigheder i at anvende principper om netiquette - passende og hensyn-

tagende adfærd overfor andre på nettet
5. Skabe kendskab og forståelse med henblik på at reagere relevant, hvis mobning eller hadefuld 

tale finder sted, og være opmærksom på risici og fordele ved at reagere på forskellige måder 
(f.eks. assertiv respons, aggressiv reaktion, passiv respons, følelsesmæssig reaktion osv.)

TEORETISK OG KONTEKSTUEL BAGGRUND

Online mobning
Online mobning refererer til mobning og chikane af andre ved hjælp af nye elektroniske teknologier. 
Det kan ske gennem smartphones, computere, tablets og andre elektroniske enheder og kommunika-
tionsværktøjer som websteder, tekstbeskeder, onlinemeddelelser, e-mail, sociale medier, apps eller 
chat. Online mobning er den mest almindelige online risiko for teenagere, det kan ske for alle unge 
online og kan forårsage psykosociale konsekvenser, såsom depression, angst, alvorlig isolering og endda 
selvmord. Online mobning af unge kan have en negativ indvirkning på miljøet i en ungegruppe og i en 
skole. For at håndtere tilfælde af online mobning - udover tekniske færdigheder relateret til en korrekt 
brug af teknologiske enheder og internetbaserede værktøjer - har elever brug for at forbedre deres 
sociale færdigheder, empati, moralske ræsonnement, konfliktløsningsfærdigheder og vredeshåndtering. 
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Samtidig skal lærerne være i stand til at intervenere effektivt i situationer med online mobning, forstå 
gruppedynamikken og udvikle deres egne digitale kompetencer. Skolemiljøer er (bortset fra onlinemil-
jøer) de mest anvendte platforme i forebyggelse og intervention overfor onlinemobning. De centrale 
elementer i en skolemæssig tilgang er opbygningen af en understøttende skolekultur, udvikling af 
færdigheder og viden om online mobning blandt skolepersonale, elever og forældre, samt en konsekvent 
implementering af en politik og praksis rettet mod at reducere online mobbeadfærd.

Hadefuld tale (Hatespeech) 
Hatespeech dækker alle former for udtryk, der spreder, opildner, fremmer eller retfærdiggør had 
på baggrund af race, fremmedhad, antisemitisme eller andre former for had baseret på intolerance, 
herunder: intolerance udtrykt ved aggressiv nationalisme og etnocentrisme, diskrimination og fjendt-
lighed mod minoriteter, migranter og mennesker med indvandrerbaggrund. For effektivt at tackle dette 
problem, skal studerende øge deres viden om social udstødelse og diskrimination og øge deres kendskab 
og færdigheder om medier (såkaldt media literacy), såvel som teamwork, ledelse, kommunikation og 
konflikthåndtering, og således bidrage til dannelsen af socialt inkluderende grupper og samfund. For 
effektivt at bekæmpe hatespeech skal eleverne opmuntres til at udvikle deres multikulturelle kompe-
tencer og egenskaber; medie- og informationssøgnings kompetencer, såvel som tekniske færdigheder 
for at identificere og hurtigt reagere på hadefulde udtalelser. På den anden side skal skoler give adgang til 
uddannelse på et ikke-diskriminerende grundlag, forebygge chikane, der har indvirkning på deres uddan-
nelsesmæssige formål og vision, og socialisere elever til at leve og arbejde i et mangfoldigt samfund - og 
bidrage til at opretholde den svære balance mellem ret til ytringsfrihed og forebyggelse af hadytringer 
blandt eleverne.

Ekkokamre
Et ekkokammer er et socialt fænomen, hvor folk bruger sociale medier til at få adgang til visse typer 
nyheder og information ved at vælge den type indhold, de vil have adgang til, ud fra deres præferencer 
og orientering. I et ekkokammer på et socialt medie kan mennesker, der er involveret i online-debatter, 
finde samme meninger og tankegange udtrykt, støttet og gentaget igen og igen, hvilket gør deres egen 
overbevisning stærkere. Den slags lukkede samfund er ikke altid politiske og de forekommer ikke kun 
online. Der er fællesskaber, der dannes i en gymnasieklasse, ligesom fællesskaber, der er dannet i et 
online chatrum. Fællesskaber er vigtige for at skabe en følelse af identitet og tilhørsforhold, men de 
kan også forhindre os i at stille spørgsmålstegn ved deres viden og normer. Efterhånden som vores 
globale befolkning bliver mere forbundet, er det meget vigtigt at lære unge borgere at navigere i ideer 
og meninger, der adskiller sig fra deres egne. For at bekæmpe normaliseringen af ensidige tanker skal 
eleverne forbedre deres evner til at undersøge flere synspunkter og indtage nuancerede, tænksomme 
positioner, og udvikle kulturel empati og tvær-ideologiske kommunikationsfærdigheder.
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ACTIVITIES

Eleverne ser et videoklip om emnet online mobning og tæt venskab mellem elever. Derefter bliver elev-
erne bedt om at give råd i relation til online mobning i en kontekst af nære venskaber.  

MATERIALER: Videoafspilningsmulighed og store stykker papir 

VARIGHED:  50-65 minutter

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN:
 – 5-10 minutter) Introduktion til emnet online mobning. Start med en kort diskussion i klassen 

om elevernes erfaringer med online mobning. Spørgsmål kunne være: Har nogen af jer oplevet 
online mobning? Prøv at beskriv situationen. Hvordan reagerede du på situationen? Hvis det 
var dig der udøvede mobning, hvad lærte situationen dig? Hvis du blev mobbet, hvad lærte du 
af situationen?       

 – (2 minutes) Vis youtube videoen  (https://www.youtube.com/watch?v=jRByQHXmvD0).
 – Videoen er på engelsk, men med en ord gennemgang vil elever i udskolingen kunne forstå den.  
 – 20 minutter) Giv eleverne tid til at arbejde individuelt med “Kære Compy” arket. De skal beslutte 

individuelt hvilket af de to breve, de vil svare på.    
 – (10-15 minutter) Efter eleverne har skrevet deres besvarelse individuelt, del dem i grupper á 

3-4.  Inddel grupperne så eleverne er sammen med de elever der valgte de samme brev. Giv 
hver gruppe et stort stykke papir. På det papir skal være gruppe opliste de bedste dele af hver 
af deres svar. Gruppen skal opliste mindst en del fra hver gruppedeltagers brev.       

OPSAMLING: 
(10-15 minutter) Hæng de færdige plancher op i lokalet og reflektér over elevernes svar.  

Spørg eleverne om nogen af dem har brugt samme foreslåede strategi i virkeligheden. Hvis ikke, hvordan 
tænker de, at bruge strategien / rådene i en virkelig situation i deres liv?  

Diskussion om hvordan eleverne vil bruge de foreslåede strategier i relevante situationer i det virkelige liv. 

Hvis læreren finder det passende, kan eleverne få en opgave i hjemmearbejde, at de skal identificere en 
online-situation med en ven, pårørende eller en anden betydningsfuld person, der kan rumme en etisk 
udfordring med online opførsel. Hjemmeopgaven kan indebære, at de studerende skriver et resumé af 
situationen og hvilke etiske beslutninger de studerende har taget. Resuméet kan være det samme eller 
relateret til det, eleverne diskuterede i trin 1 i denne aktivitet, men tilskynde dem til at nedskrive situa-
tionen og foretage en nærmere kritisk analyse.

AKTIVITET 1    ONLINE MOBNING - BRUDT VENSKAB 

https://www.youtube.com/watch?v=jRByQHXmvD0


HANDOUT 

 
‘Dear Compy’ er en teenage-rådgivningsbrevkasse med speciale i god adfærd på nettet. Hver måned 
svarer studerende, der er ansvarlige for denne brevkasse, på breve. Du er blevet bedt om at skrive 
denne måneds svar. Din redaktør har leveret to breve, som du kan vælge mellem at besvare. Du skal 
kun vælge et brev at svare på, det er praksis i Compy. Du skal være sympatisk over for brevskriverens 
problem, men du skal også sørge for, at du giver de råd, som han / hun har brug for.

BREV #1

Kære Compy, 
Jeg har haft den samme bedste ven siden børnehaven. Vi har aldrig haft en større konflikt eller 
noget der kunne skille os ad. Men nu har min ven gjort noget, som jeg ikke tror, jeg kan tilgive 
hende. Maria (ikke hendes rigtige navn) gav min e-mail-adgangskode til en gruppe piger i skolen, 
som jeg kalder “smukke mennesker.” De er smukke og populære, men de er også temmelig 
tarvelige. De brugte min e-mail-konto til at sende virkelig klamme beskeder, som så ud som om 
de var fra mig, til alle drenge i skolen. Nu kan jeg ikke engang gå i gangen uden at folk griner af 
mig. Hvad skal jeg gøre?

 • Bedraget

BREV #2

Kære Compy, 
Jeg har brug for dit råd. Jeg har en fantastisk bedste ven, som jeg har kendt for evigt. Hun er sjov 
at hænge ud sammen med, og vi deler altid alt. Jeg skal nu tage et valg. Der er en gruppe rigtig 
populære piger i skolen. De har lovet at lade mig komme ind i deres gruppe, men på en betin-
gelse. Jeg skal give dem Nadias (ikke hendes rigtige navn) e-mail-adgangskode. Jeg ved, at Nadia 
ville være temmelig vred, hvis jeg gjorde det, men jeg er desperat efter at være populær en gang 
i mit liv. Hvad kunne de også overhovedet gøre med hendes e-mail-adgangskode? Jeg vil bare 
bede Nadia om at ændre det, hvis jeg giver dem det. Hjælp venligst!

 • Uafklaret
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Denne aktivitet hjælper eleverne med at tænke over, hvordan de bruger Internettet, og hvordan de delt-
ager online. Deltagerne identificerer og skalerer deres niveau af online deltagelse og planlægger også, 
hvilken slags rolle de gerne vil have online i fremtiden. Eleverne lærer også, hvordan man adresserer 
hadefulde ytringer, og hvordan man beskytter menneskerettigheder online på en mere effektiv måde.

MATERIALER: Store ark pap, store ark papir, farvede tudser,  Post-its, copier af hand-out deltagelses stige.

VARIGHED: 45 minutter

AKTIVITETSBESKRIVELSE TRIN FOR TRIN: 
 – Forklar eleverne, at du har placeret kort på gulvet i rummet, og at alle kortene repræsenterer 

forskellige online-roller: skaber, samtale- / diskussionsdeltager, kritiker, samler, ”joiner”, tilskuer, 
inaktiv, seer og medlem. Giv eksempler på, hvad hver rolle betyder.

 – Bed eleverne om at placere sig selv på et af kortene, alt efter hvad de generelt gør på Internettet. 
Hvordan ser de deres rolle online? Hvordan deltager de online?

 – Efter at de har valgt deres sted, bed dem om at se sig omkring og være opmærksomme på hvor 
andre har placeret sig. Du kan også bede om eksempler på handlinger, som deltagerne laver 
online.

 – Bed eleverne om at placere sig selv på kortene igen, afhængigt af hvad de gør på Internettet 
med hensyn til bekæmpelse af hadefulde ytringer online. Når de har valgt deres sted, bed dem 
om at se sig omkring og være opmærksomme på, hvor andre har placeret sig. Du kan også bede 
om eksempler på deres handlinger til at bekæmpe hadefuld tale online.

 – Bed eleverne om at placere sig selv på kortene igen, alt efter hvor de gerne vil se deres online 
deltagelse et år fra nu, når det kommer til bekæmpelse af hadefuld tale online. Når de har valgt 
deres sted, kan du bede dem uddybe, hvorfor de har valgt den specifikke rolle.

 – Bed eleverne om at danne små grupper på 2 til 4 personer. Bed grupperne om at komme frem 
til de handlinger, de gerne vil udføre for at nå det niveau for deltagelse, de har valgt, når de 
bekæmper hadefulde udtalelser på nettet.

 – Bed grupper om at dele deres forslag til handlinger med andre

OPSAMLING - DEBRIEFING: 
 – Hvad synes du om aktiviteten?
 – Hvordan var det at identificere din rolle på internettet? Hvad opdagede du om din online adfærd?
 – Hvordan var det at ídentificere din rolle online med hensyn til handlinger mod hadefulde 

ytringer online?
 – Hvordan var det at identificere, hvilken slags rolle online du gerne ville have, når du bekæmper 

hadudtalelse?
 – Hvordan var det at tænke på ting, du kunne gøre mere af online?
 – Hvad synes du om de forskellige eksempler på online deltagelse? Hvordan relaterer de til 

“offline” deltagelse? Kan folk deltage online, på samme måde som de gør offline?
 – Er det vigtigt at adressere hadefulde udtalelser online generelt? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 – Hvor let fandt du det at tænke på online handlinger mod hadefuld tale?
 – Føler du, at du frit kan deltage online?

AKTIVITET 2     ONLINE TILSTEDEVÆRELSE OG DELTAGELSE 



HANDOUT - DELTAGELSES-STIGEN 
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Eleverne inddeles i små grupper og opfordres af læreren til at vælge og analysere en online nyhed (som 
findes på Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat og så videre). Øvelsen skal udføres trinvis som et 
ægte kort for en der jagter falske nyheder.

MATERIALER: Personlige apparater (e.g. smartphones, tablets and so on)

VARIGHED:  1 time

AKTIVITETSBESKRIVELSE TRIN FOR TRIN:

Trin 1: Jeg læser. 
På dette trin er det vigtigt at spørge mig selv spørgsmål såsom: 

 – Fandt jeg også indlægget / nyheden på andre kanaler?
 – Har jeg læst yderligere oplysninger om det på andre kilder?
 – Er jeg sikker på, at fotoet / nyheden ikke er blevet manipuleret eller retoucheret?
 – Har jeg analyseret detaljerne på fotoet / nyheden rigtig godt?

Trin 2: I evaluerer. 
På dette stadie bliver jeg ved med at spørge mig selv om f.eks.:  

 – Hvad mere præcist er det for information fotoet / nyheden formidler?  
 – Hvorfor skulle jeg dele det?
 – Er fotoet / nyheder sjovt, nyttigt? Er fotoet / nyheden ikke informativt og/eller irrelevant?

Trin 3: 
På dette tidspunkt, hvis:

 – jeg kun fandt fotoet/ nyheden på sociale medier
 – jeg ikke fandt en mere seriøs og dyberegående avisartikel om det
 – Jeg er ikke sikker på at fotoet/ nyheden ikke er blevet modificeret eller manipuleret  
 – Jeg kan ikke helt identificere præcis hvilken information der formidles på fotoet/ nyheden      

deler jeg ikke nyheden! 

ACTIVITET 3     KORT TIL AT JAGTE FALSKE NYHEDER 
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Eleverne udfylder et diagram der viser deres præferencer i forhold til at dele bestemt information online, 
og diskuterer måder at være mere forsigtig, når personlig information deles på internettet.  

MATERIALER: Kopier af diagrammet; store papirark/ plancher, tudser  

VARIGHED: 40 minutter

AKTIVITETSBESKRIVELSE TRIN FOR TRIN:
 – Spørg deltagere, hvilke forholdsregler de tager for at beskytte deres privatliv i forhold til 

mennesker, de ikke kender, for eksempel i et indkøbscenter. Spørg om nødvendigt følgende 
spørgsmål:

 о DBærer du det samme tøj, som du har på stranden?
 о Skriver du dit mobilnummer i panden?
 о Fortæller du folk dit kodeord for sociale medier? 

 – Forklar, at disse ting kan virke indlysende i det ‘virkelige’ liv, men vi tager ikke altid de samme 
forholdsregler online. Spørg eleverne, om de mener, at de er lige så omhyggelige online som 
offline med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger. Forklar, at aktiviteten vil undersøge 
hvilke slags information, vi føler os klar til at dele med forskellige mennesker online.

 – Læg en kopi af diagrammet (eller tegn et på planchen/ tavlen) og løb gennem et par eksempler 
sammen med deltagerne for at give en pejling om, hvordan de skal nærme sig opgaven. Forklar, 
at svarene vil være individuelle, fordi forskellige mennesker kan have forskellige ting om dem 
selv, som de føler sig klar til at dele.

 – Giv dem cirka 15 minutter til at gennemføre opgaven, og bed dem derefter om at dele deres 
diagram med to eller tre andre mennesker. Eleverne kan enten gå rundt og vise deres diagram 
til andre, eller alternativt kan det være en god ide, at placere dem i små grupper, afhængigt af 
tid / rum og gruppens størrelse.

 – Når de har sammenlignet deres diagrammer med et par andre, samles klassen igen for en 
generel diskussion i plenum.

AKTIVITET 4      WEAR AND SHARE



HANDOUT -  YOUR SHARING RELATIONSHIP

Who would you tell?
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Eleverne ser en video, der viser en konfliktsituation, og bliver bedt om at udtrykke deres mening om 
det, samt spille figurernes roller, og herved forbedre deres evne til at møde konflikt på en lettere måde, 
undersøge flere synspunkter, samt forbedre deres empati- og kommunikationsegenskaber.

MATERIALER: projector; manuskripter med dialoger 

VARIGHED: 90 minutter

 AKTIVITETSBESKRIVELSE TRIN FOR TRIN:
 – Læreren spiller en video på ca. 15-20 minutter, for eksempel et fragment af en fodboldkamp, 

hvor et medlem af et hold (X) ved et uheld skader kaptajnen for det modsatte hold (Y). Der er 
et voldsomt skænderi, især da det ser ud til, at hold Y vinder, og der ikke er meget tid tilbage. 
Medlemmet af holdet X undlader ikke alene at  undskylder, men fornærmer også et medlem 
af hold Y. Kaptajnen, der holder roen, kalder på dommeren, men sidstnævnte er ikke særlig 
effektiv mht. at holde situationen under kontrol.

 – Del deltagerne i små grupper (f.eks. 3 deltagere pr. gruppe) og bed dem om at sige deres mening 
om begivenheden. Vælger de side? Eller..? 

 – Derefter modtager hver gruppe et manuskript, og de vil fungere som karaktererne fra videoen. 
De vil se, om de kunne løse tingene på andre måder.

 – Derefter vil de bytte roller, så medlemmet af X-teamet nu spiller medlemmet af Y-teamet.

OPSAMLING:
Eleverne vil brainstorme om ting at gøre og undgå at gøre når mennesker er involveret i en konflikt. 

 – Hvilke konklusioner kan drages om kommunikation: Hvorfor er det tit svært at forstå hinanden? 
 – Tænk på konkurrence lege og aktiviteter: Hvorfor holder vi ofte med den ene part, eller hold, 

fremfor den anden? Er det baseret på fornuft? Kan I tænke på lignende situationer i virkeligheden?    

AKTIVITET 5      DET VAR IKKE MIN FEJL  - Konflikt håndtering  
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MODUL 6: DISKRIMINATION OG RETTIGHEDER  

INTRODUKTION  

I dette modul fokuserer vi på emnet diskrimination og rettigheder i relation til metoder, hvorved skolen 
kan forebygge radikalisering. Diskrimination betegner en adfærd, hvor en person eller en gruppe menne-
sker behandles anderledes end andre på en negativ måde, på grund af deres hudfarve, køn, seksualitet 
mm. Med andre ord kan diskrimination beskrives som det, at behandle en person uretfærdigt på grund 
af den personen er, eller fordi de besidder bestemte karakteristika.    

Mange områder indenfor lovgivning er rettet mod emnet diskrimination. Her forholder vi os primært 
til lovgivning på området inden for EU, Den europæiske Union, og sammenholder det derefter med 
lovgivning på diskriminationsområdet i Danmark.  

Den juridiske ramme omkring ikke-diskrimination I EU har gennemgået en lang række tilpasninger, som 
har bidraget til en kompleks samling af love og regler for at sikre en bredere ramme omkring forbuddet 
mod diskrimination i Europa. 

Det forbud gør sig i dag især gældende i Den Europæiske Konvention til beskyttelse af Mennesker-
ettigheder og Grundlæggende frihed, artikel 14 og protokol 12, og desuden i artikel 21 i Traktaten om 
den Europæiske Unions funktionsmåde, samt Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. Derudover er en række direktiver indført med henblik på princippet om ikke-diskrimination, 
bl.a. direktiverne 2000/43/EC, 2000/78/EC, 2004/113/EC og 2006/54/EC.    

Artikel 14 har titlen “Forbud mod diskrimination”, og lyder således: 
“Udøvelse af de rettigheder og friheder, der er fastsat i denne konvention, skal sikres uden forskelsbehan-
dling på grund af køn, race, hudfarve, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social 
oprindelse, associering med et nationalt mindretal, ejendom, fødsel eller anden status.”

I artikel 21 med titlen “Ikke-diskrimination”, fremgår det desuden: 
“1.Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske 
træk, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formue, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering forbydes.

2. inden for anvendelsesområdet for traktaten om oprettelse af det Europæiske Fællesskab og traktaten 
om den Europæiske Union og med forbehold af de særlige bestemmelser i disse traktater er enhver 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet forbudt.”

Det kan således fastslås, at enhver form for diskrimination er forbudt ved forskellige love. 

Men lighed og menneskerettigheder kan ikke udelukkende fremmes og forsvares gennem juridiske 
redskaber. Undervisning i menneskerettigheder er afgørende vigtigt for at sikre at de forstås, under-
støttes og har opbakning blandt alle.         
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På den baggrund er formålet med dette modul, at undgå og bekæmpe enhver form for diskrimination 
i skoler, ved at foreslå lærere nogle relevante uformelle materialer og aktiviteter. Tilgangen er elevcen-
treret og kan tilpasses efter konteksten, og indebærer en inddragende indfaldsvinkel, som er velegnet 
når deltagerne er unge mennesker.   

Kilde: https://zenpencils.com/comic/134-the-universal-declaration-of-human-rights/ 

                                                                                           

LÆRINGSMÅL

Modulet har til formål at gøre eleverne bevidste om ligeværd mellem mennesker på tværs af forskelle i 
hudfarve, tøj, accent, måder at opføre sig på, religion mv. og at mennesker herved er berettiget til samme 
rettigheder og respekt.    

Læringsmålene er: 
1. at gøre eleverne bevidste om EUs juridiske ramme mod diskrimination
2. at eleverne lærer om aspekter og kulturelle forskelligheder blandt klassekammeraterne (mad, 

musik, dans, påklædning, mv)
3. at eleverne får indsigt i måder at omgås forskellige kulturelle traditioner

Efter aktiviteterne skal eleverne forstå at forskelle er en positiv, berigende ting og at mennesker, som er 
forskellige fra dem selv, skal respekteres. Derudover skal eleverne erkende at ligeværd er en grundlæg-
gende rettighed, som alle mennesker i verden er berettiget til.       

https://zenpencils.com/comic/134-the-universal-declaration-of-human-rights/
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TEORETISK BAGGRUND

Diskrimination betyder ikke kun at behandle mennesker forskelligt uden en saglig begrundelse, på grund 
af bestemte karakteristika, men kan også komme til udtryk på mange andre måder, som vi ofte ikke 
tænker på. 

Diskriminations kategorier er ifølge EU lovgivning følgende: (Kilde: Handbook on European non-discrimina-

tion law, European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, 2018. https://fra.europa.eu/sites/

default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_en.pdf):

a.   Direkte diskrimination  (EU’S direktiv om etnisk ligestilling, art. 2)
Direkte forskelsbehandling er, når en person behandles mindre gunstigt på grundlag af “beskyt-
tede grunde”. Mindre gunstig behandling afgøres gennem en sammenligning mellem det påståede 
offer og en anden person, der i en lignende situation ikke besidder den beskyttede egenskab.

b.   Indirekte diskrimination  (Direktiv om etnisk ligestilling, art. 2) 
Det sker, når en tilsyneladende neutral regel stiller en person eller en gruppe med samme 
egenskaber,  ringere. Det skal påvises, at en gruppe er ugunstigt stillet ved en beslutning i 
forhold til en sammenlignelig gruppe

c. Multipel og intersektionel diskrimination  (ECHR, art. 14 og tillægsprotokol nr. 12)
‘Multipel diskrimination’ beskriver forskelsbehandling, der finder sted på baggrund af flere 
grunde, som virker hver for sig.

‘Intersektionel diskrimination’ beskriver en situation, hvor flere grunde opererer og interag-
erer med hinanden på samme tid på en sådan måde, at de er uadskillelige og skaber specifikke 
former for diskrimination.

d. Chikane (Den europæiske Social pagt, art. 26)
Chikane er en særlig form for direkte forskelsbehandling, der behandles særskilt i henhold til 
EU-retten. Det er en særlig form for diskrimination i henhold til EU’S direktiver om ikke-diskrim-
ination. Det blev tidligere behandlet som en form for direkte diskrimination. Dens nuværende 
adskillelse er baseret på et ønske om at udskille den som en særligt skadelig form for diskrimi-
nerende behandling.

e. Særlige foranstaltninger (Direktivet om etnisk ligestilling, art. 5 og EU’S charter om grun-
dlæggende Rettigheder, art. 23-26)
For at sikre at enhver har samme rettigheder, kan regeringer, arbejdsgivere og tjenesteydere 
være nødt til at træffe særlige eller specifikke foranstaltninger for at tilpasse deres regler og 
praksis til personer, der har forskellige karakteristika.

Udtrykkene ‘særlige’ eller ‘specifikke’ foranstaltninger kan omfatte at afhjælpe tidligere 
ulemper, som er påført personer med en beskyttet egenskab. Hvis dette er proportionelt, kan 
det udgøre en begrundelse for differentieret behandling.
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f. Hadforbrydelser
Forbrydelser motiveret af fordomme, kendt som hadforbrydelser eller fordoms-motiverede 
forbrydelser, påvirker ikke kun de personer, de er rettet mod, men også deres fællesskab og 
samfundet som helhed.

Forbrydelser som trusler, fysiske angreb, tingsskade eller endog mord, motiveret af intoler-
ance over for visse samfundsgrupper, beskrives som hadforbrydelser eller fordoms-motive-
rede forbrydelser. Hadforbrydelser kan derfor være enhver forbrydelse, der er rettet mod 
en person på grund af deres opfattede egenskaber. Det væsentlige element, som adskiller 
hadforbrydelser fra andre forbrydelser, er fordoms-motivet.

g. Hadefuld tale (Hatespeech) 
Hadefuld tale er ytringer der fremmer had, baseret på en af de beskyttede grunde.

Det omfatter alle offentlige udtryk, der spreder, tilskynder til, fremmer eller retfærdiggør had, 
diskrimination eller fjendtlighed over for en bestemt gruppe. Det er farligt, da det bidrager 
til et voksende klima af intolerance over for visse grupper. Verbale angreb kan omformes og 
medvirke til at fremme fysiske angreb.

Blandt de udvalgte beskyttelsesområder kan vi f.eks. fokusere på uddannelse. 
I henhold til EU-retten blev beskyttelse mod forskelsbehandling i forbindelse med adgang til undervisning 
oprindeligt udviklet som led i den frie bevægelighed for personer, især rettet mod arbejdstagernes børn. 
Artikel 14 i EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder garanterer retten til undervisning og adgang til 
videre- og erhvervsuddannelse. Den Europæiske Unions Domstols retspraksis vedrørende undervisning 
vedrører navnligt lige adgang til uddannelsesinstitutioner i en anden medlemsstat og lige adgang til 
uddannelsesfinansiering.

Her er det interessant at sammenligne EU’S retlige rammer med hensyn til diskrimination med nationale 
rammer i de enkelte stater. 

I Danmark defineres diskrimination som en usaglig forskelsbehandling, som medfører, at en person får 
en ringere behandling end andre. Det vil sige, at årsagen til forskelsbehandlingen ikke kan retfærdig-
gøres på et lovligt grundlag. Diskrimination kan have flere grunde - eksempelvis: køn, race, hudfarve, reli-
gion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

I Danmark giver den lovgivning, der i dag gælder på diskriminationsområdet, ikke lige beskyttelse mod de 
forskellige former for diskrimination. De ovennævnte diskriminationsgrunde er omfattet af diskrimina-
tionsforbuddet inden for arbejdsmarkedet, mens kun kønsdiskrimination, diskrimination på grund af 
race eller etnisk oprindelse og diskrimination på grund af handicap er omfattet af de forbud, der gælder 
uden for arbejdsmarkedet. 

Tanken bag ligebehandling er, at man fokuserer på det enkelte individ og anerkender, at mennesker er 
forskellige og derfor ikke har samme udgangspunkt. Man skal altså ikke behandles ens, men man skal 
have lige muligheder i samfundet.
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Diskrimination på ét område udelukker ikke diskrimination på et andet. For eksempel kan kvinder opleve 
at blive diskrimineret både på grund af deres køn og etnicitet. Derfor arbejder organisationer i Danmark 
som f.eks. Institut for menneskerettigheder med et horisontalt perspektiv på diskrimination. På godt 
dansk betyder det, at vi er bevidste om, at diskrimination ofte har flere grunde, og at de derfor også skal 
forebygges og bekæmpes på samme tid.

Hvad angår diskrimination og ligebehandling indenfor skole- og uddannelsesområdet, skal tre hoved-
former nævnes: 

I.     Direkte diskrimination  i skolen er f.eks. når et barn behandles mindre gunstigt på baggrund 
af køn, handicap, race, seksuel orientering, religiøs overbevisning eller alder. For eksempel at 
antage at et barn kan ikke være i stand til at nå et vist arbejdsniveau, fordi de har et handicap. 
I disse tilfælde er selve handlingen ulovlig, uanset om den var tilsigtet eller ej.

II.    Indirekte diskrimination er, når politikker eller praksis påvirker en bestemt gruppe af børn 
i højere grad end andre uden en saglig grund. De grupper, der beskyttes af lovgivningen, 
omfatter grupper, der er defineret af deres køn, race eller etnicitet, seksuelle orientering, reli-
gion eller tro eller alder. Når det vedrører handicap, bør der foretages en rimelig tilpasning, 
således at indirekte diskrimination ikke finder sted.

III.  Chikane kan opstå, når en skole engagerer sig i en uønsket opførsel i forbindelse med et 
handicap, som har til formål eller som virkning, at krænke en elevs værdighed eller skabe et 
intimiderende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for eleven. Den 
pågældende elev behøver ikke nødvendigvis at have et handicap, men kan være forbundet 
med en person, der har eller fejlagtigt opfattes som havende et handicap.

I et skolemiljø er det i første omgang lærernes ansvar at overvåge, at der ikke diskrimineres mod elev-
erne, og de og resten af skolens personale skal være de første til at undgå at undgå usaglig og hermed 
ulovlig forskelsbehandling.  

Ud over den juridiske kontekst, hvor diskrimination finder sted, er det vigtigste, at ofret reagerer og ved, 
hvilke værktøjer der findes.

Hvis en national myndighed krænker EU’s Charter om grundlæggende rettigheder i forbindelse med 
gennemførelsen af EU-retten, har de nationale dommere (under EU Domstolens vejledning) beføjelse til 
at sikre, at EU chartret overholdes.

Alle EU-lande skal udpege et nationalt ligestillingsorgan med ansvar for at fremme ligebehandling. Disse 
organer skal yde uafhængig bistand til ofrene for diskrimination gennemføre undersøgelser, og offent-
liggøre uafhængige rapporter og henstillinger Kilde: https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooper-
ation-fundamental-rights/your-rights-eu/how-report-breach-your-rights_en).  I Danmark er dette organ 
Institut for menneskerettigheder som har til opgave at være nationalt ligebehandlingsorgan i forhold til 
race og etnisk oprindelse og i forhold til køn. De har desuden en særlig rolle på handicapområdet i at 
fremme og overvåge gennemførelsen af FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap.

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/how-report-breach-your-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/how-report-breach-your-rights_en
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AKTIVITETER

Ikke-formel undervisning kan opsummeres med talemåden “learning by doing”. I det følgende beskrives 
nogle aktiviteter, som lærere kan foreslå deres elever, for at få dem til at opleve den kulturelle mang-
foldighed, der findes i klasseværelset som en positiv merværdi for dem og for samfundet som helhed.  

MATERIALER: 
 – Kort hvor rollerne kort er beskrevet. 
 – Et rum med nogenlunde plads (en gang, et større lokale eller udendørs).  
 – CD afspiller og beroligende musik.
 – En hat.

VARIGHED: 60 minutter

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN: 
Vi er alle lige - men nogle er mere lige end andre. I denne aktivitet har deltagerne roller, og bevæger sig 
fremad afhængigt af deres chancer og muligheder i livet.   

1. Skab en rolig atmosfære med rolig baggrundsmusik. Alternativt, skab ro og stilhed i lokalet.
2. Bed eleverne tage et rollekort op af hatten. Sig at de skal holde det for dem selv og ikke vise det 

til nogen. 
3. Bed dem sætte sig ( gerne på gulvet) og læse grundigt hvad der står på deres rollekort. 
4. Bed dem derefter leve sig ind i rollen. For at hjælpe dem på vej, læs nogle af følgende spørgsmål 

op. Hold pause efter hvert spørgsmål, for at give dem tid til at reflektere og opbygge et billede 
af dem selv og deres liv: 

 о Hvordan var din barndom? Hvad slags hus boede du i? Hvilke lege legede du? Hvilket 
slags arbejde havde dine forældre?   

 о Hvordan er din hverdag nu? Hvor opholder du dig mest i hverdagen? Hvad laver du om 
morgenen, om eftermiddagen, om aftenen?

 о Hvilken slags livsstil har du? Hvor bor du? Hvor mange penge tjener du hver måned? Hvad 
laver du i din fritid? Hvad laver du i ferier?

 о Hvad synes du er spændende og hvad er du bange for?          
5.  Nu beder du eleverne være fuldstændig stille, mens de stiller sig side om side på en række.
6. Fortæl, at du vil læse en række situationer og begivenheder op. Hver gang de kan svare ja til 

udsagnet skal de tage et skridt fremad. Ellers skal de blive stående hvor de er uden at bevæge sig.
7. Læs situationerne op en ad gangen. Hold pause mellem hvert udsagn for at give eleverne tid til 

eventuelt at træde fremad, og til at se sig omkring og lægge mærke til deres positioner i forhold 
til hinanden. 

AKTIVITET 1      TAG ET SKRIDT FREMAD4

4 Kilde: https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-forward 

https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-forward
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8. Til slut bed alle lægge mærke til deres endelige positioner. Giv dem et par minutter til at komme 
ud af rollen inden opsamling i plenum.         

9. Begynd med at spørge eleverne om hvad der skete og hvordan de har det med aktiviteten. Gå 
derefter videre med at tale om hvad øvelsen handlede om og hvad de har lært. 

 о Hvordan havde eleverne med at træde fremad - eller ikke?
 о Jer der trådte fremad ofte - hvornår begyndte de at lægge mærke til at andre ikke 

bevægede sig hurtigt, som de gjorde?
 о Var der nogen der følte at der var øjeblikke hvor deres grundlæggende menneskerettigheder 

blev overtrådt?
 о Kan I gætte hinandens roller? (Lad eleverne afsløre deres roller under denne del af 

diskussionen).
 о Hvor nemt eller svært var det at spille de forskellige roller? Hvordan forestillede de sig at 

personen, de spillede, var?
 о Afspejler øvelsen samfundet på nogen måde? Hvordan?
 о Hvilke menneskerettigheder er på spil for de forskellige roller? Kan nogen sige at deres 

menneskerettigheder ikke blev respekteret - eller at de ikke havde adgang til dem?
 о Hvilke første skridt kunne tages for at adressere ulighederne i samfundet?           
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Roller (skriv dem op på forskellige små stykker papir og del dem ud til eleverne - en til hver)



HANDOUT 

 
Liste over situationer

 – Du har aldrig haft økonomiske problemer.
 –  Du har en god bolig med tv, opvaskemaskine, vaskemaskine  og andre hjælpemidler.
 –  Du føler at dit sprog, din religion og kultur er respekteret i det land, du bor i. 
 – Du føler at dine meninger om sociale og politiske spørgsmål tages alvorligt og bliver lyttet til.
 –  Folk spørger dig til råds om forskellige ting. 
 –  Du er ikke bange for at blive stoppet af politiet
 –  Du ved hvor du skal henvende dig hvis du har brug for råd og vejledning hvis du har brug 

for det.
 –  Du har aldrig oplevet at blive diskrimneret.
 –  Du kan få lægehjælp og hjælp fra sociale myndigheder, hvis du har brug for det.
 –  Du kan rejse væk på ferie en gang om året. 
 –  Du kan invitere venner hjem på middag.
 –  Du har et interessant liv og ser positivt på din fremtid.
 –  Du oplever at du kan tage uddannelse og opnå et arbejde, du gerne vil have.
 –  Du er ikke bange for at blive chikaneret eller overfaldet på gaden.
 –  Du kan stemme til folketingsvalg.
 –  Du kan fejre vigtige højtider og helligdage med din nærmeste familie og venner.
 –  Du kan deltage på en international konference i udlandet.
 –  Du kan gå i biografen eller i teatret en gang om ugen.
 –  Du er ikke bange for dine børns fremtid .
 –  Du kan købe nyt tøj når du har brug for det.
 –  Du kan blive forelsket og gift med en person som du vælger.
 –  Du oplever at dine kompetencer er værdsat og respekteret i det samfund du bor i. 
 –  Du har altid adgang til internettet.
 –  Du er ikke bange for klimaændringer.
 –  Du er fri til at bruge internettet uden at være bange for censur fra myndighederne. 
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MATERIALER: 
 – Tudser i forskellige farver. Om muligt, en forskellig farve til hver deltager
 – Et stykke papir pr deltager
 – Stort hvidt papir/planche og tudser

VARIGHED: 25 minutter

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN:  
1.   Som opvarmning, bed eleverne gå sammen parvis i summegrupper. Bed dem lade som om de 

ikke kender hinanden, og introducere sig for hinanden.
2. Bed eleverne reflektere over hvad der er interessant at vide om en anden person, når du først 

møder vedkommende, og brainstorm over forskellige kategorier af information om mennesker. 
F.eks. navn, alder, køn, nationalitet, familierolle, kønsidentitet, religion, job, studie, etnicitet, 
musiksmag, sport/ hobby, hvad man kan lide og ikke lide osv.

3. Forklar derefter at de nu skal finde frem til, hvor meget hver person har til fælles med andre 
i gruppen. Del papir og tudser ud, og forklar at første trin er at alle skal tegne en tegning/ 
repræsentation af deres identitet. De skal tænke på sig selv som stjerner, og at aspekter af 
deres identitet stråler ud i deres fællesskab og samfund. Bed eleverne overveje de 8-10 vigtigste 
aspekter af deres identitet, og tegne deres personlige stjerne.

4. Bed eleverne gå rundt og sammenligne deres stjerner. Når de finder en som de deler en stråle 
med, skal de skrive deres navn ved strålen/ stjernekanten. (F.eks. hvis Mads og Amir deler en 
‘rapper’ stråle, skal de skrive hinandens navne på hver tegning ved den stråle). Brug 15 minutter 
på denne del. 

5. Kom tilbage i plenum og bed eleverne tale om hvor individuelle de hver især fandt at de var. 
Spørg dem: 

 о Hvilke aspekter af identiteten har folk til fælles, og hvilke er unikke?
 о Hvor ens og hvor forskellige er folk i gruppen? Har folk mere til fælles end de er forskellige?

6.   Lav en brainstorm i plenum over aspekter af identiteten, som mennesker vælger og aspekter de 
er født med. Skriv dem op i 2 kolonner på den store planche.

7. Gå derefter over til at diskutere hvad eleverne har opdaget om dem selv og om hinanden, og 
betydningen af det for menneskerettighederne.

 о Hvad lærte I om jer selv? Var det svært at beslutte hvad der var de 10 vigtigste aspekter 
af jeres identitet?

 о  Var der nogen der var lidt overraskede over resultatet da de sammenlignede deres 
stjerner? Havde de mere eller mindre til fælles end de havde forventet?

 о Hvordan oplevede I diversiteten i gruppen? Oplevede I at forskellighederne gjorde 
gruppen mere interessant at være i? Eller gør det det svært at være, og arbejde sammen?

 о Var der nogle aspekter af de andres identiteter, som eleverne følte trang til at reagere 
overfor, og sige “jeg er ikke…”? F.eks. Jeg er ikke fodboldfan, ikke fan af rapmusik, kan ikke 
lide hunde, jeg er ikke homoseksuel, jeg er ikke kristen -?

 о Hvordan udvikler identitet sig? Hvilke aspekter er socialt konstruerede og hvilke er 
medfødte? Hvilke ligger fast og hvilke forandres?

AKTIVITET 2      HVEM ER JEG? 
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 о I relation til køn: hvilke aspekter er socialt konstruerede, og hvilke er medfødte?
 о Skrev eleverne “pige” og “dreng”? Hvad associerer folk med ordene “pige” og “dreng”? Er 

associationerne de samme for de to køn? For alle piger og alle drenge?
 о Hvor meget dømmes mennesker efter deres individuelle identitet, og hvor meget efter 

hvilken gruppe de ses som at de tilhører?
 о I hvilken grad er mennesker frie til at vælge deres identitet? Hvad betyder det for dem 

selv og for det samfund de lever i - og især for menneskerettighederne om ligeværd og 
respekt?                                       
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MATERIALER: 
 – En samling af 20 - 30 billeder, 

numererede. De kan downloades 
på dette link: https://www.un.org/
en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_
en_web.pdf )

 – Et stort bord
 – En tavle, hvor artiklerne fra FN’s 

Menneskerettighedserklæring 
er oplistet. Du kan kopiere dem 
her fra:  https://menneskeret.dk/
sites/menneskeret.dk/files/media/
dokumenter/om_os/om_mennes-
kerettigheder_diverse/fn_verdens-
erklaering_fil.pdf)

VARIGHED: 30 minutter

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN: 
1.   Bred billederne ud på et stort bord.
2. Bed eleverne arbejde individuelt.
3. Læs en af artiklerne fra FNs Menneskeretserklæring højt og skriv den op på tavlen.
4. Bed eleverne kigge på billederne og vælge den der efter deres mening bedst repræsenterer 

artiklen.
5. Bed derefter eleverne en ad gangen om at sige hvilket billede de valgte og hvorfor.
6. Lav en note om hvilke billeder som blev valgt, skriv nummeret på tavlen.
7. Lav 4-5 runder mere, hvor du nævner forskellige artikler af menneskeretserklæringen. Vælg en 

blanding af politiske, sociale og økonomiske rettigheder.
8. Lav en opsummering af aktiviteten og tal med eleverne om hvad de har lært.       

 – Valgte eleverne forskellige billeder under de forskellige runder, eller syntes de at et eller 
to billeder sagde det hele?

 – Havde eleverne forskellige idéer om hvad der repræsenterede de forskellige rettigheder, 
eller valgte de de samme billeder? Hvad fortæller det os om hvordan vi hver især ser 
verden? 

 – Gennemgå listen på tavlen. Hvilke billeder blev mest valgt? Hvad var særligt ved de 
billeder? Hvorfor blev de valgt ofte? Gør størrelsen eller farven en forskel, eller var det det 
billedet forestillede som var årsagen? 

 – Var et billede valgt til at repræsentere flere forskellige rettigheder?
 – Var nogen uenige om andres fortolkning af bestemte billeder? 
 – Var der billeder som aldrig blev valgt? Kunne de billeder alligevel fortolkes som at de 

repræsenterer en menneskerettighed? Hvilke?

AKTIVITET 3      LEG MED BILLEDER 

https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf
https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf
https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf
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Hold “jødisk dag”, ‘indisk dag’, ‘irakisk dag’, ‘LBGT dag’, ‘handicap dag’. Forklar dine studerende om det 
valgte emne, historie, mennesker, foreslå   bøger og film. 
Bed eleverne arbejde i grupper og præsentere en af de følgende emner for klassen: mad, musik, lege, 
fakta, videoer. 

F.eks. Jødisk dag: 
 – Lyt til jødisk musik:  

 о https://www.youtube.com/watch?v=jMiCUTsjQCE
 о https://www.youtube.com/watch?v=jOKnUKIZ_Kc
 о https://www.youtube.com/watch?v=YyNaFPUCYE0&list=PLRreNQlHxp1XsqzJt-

AUQGcNiWIuu03IC
 о https://www.youtube.com/watch?v=t0JNkWmdZMI
 о https://www.youtube.com/watch?v=DK6bnuB89g0
 о https://www.youtube.com/watch?v=jhziOTdhDN4

 – Se filmene:
 о Shtsel, serie på netflix om et ortodokst jødisk miljø:  https://www.netflix.com/dk/title/81004164
 о Fiddler on the roof: https://www.youtube.com/watch?v=gRdfX7ut8gw 
 о Drengen i den stribede pyjamas

 – Lær at danse Horah folkedans
 о https://www.youtube.com/watch?v=jGfiU0wjqD4 
 о https://www.youtube.com/watch?v=ww5uSzT0Wes&t=17s

Arabisk dag: 
 – Lyt til musik, f.eks. Oum Kolthoum eller Cheb Khalid 
 – Dans: f.eks. mavedans, sufidans. Find passende videoer på internettet. 
 – Forkost: forbered mezze, a selection of small dishes served as appetizers and falafel.
 – Se en arabisk film, f.eks. “Wajda”.

AKTIVITET 4       TEMADAGE 

https://www.youtube.com/watch?v=jMiCUTsjQCE
https://www.youtube.com/watch?v=jOKnUKIZ_Kc
https://www.youtube.com/watch?v=YyNaFPUCYE0&list=PLRreNQlHxp1XsqzJt-AUQGcNiWIuu03IC
https://www.youtube.com/watch?v=YyNaFPUCYE0&list=PLRreNQlHxp1XsqzJt-AUQGcNiWIuu03IC
https://www.youtube.com/watch?v=t0JNkWmdZMI
https://www.youtube.com/watch?v=DK6bnuB89g0
https://www.youtube.com/watch?v=jhziOTdhDN4
https://www.netflix.com/title/81004164
https://www.youtube.com/watch?v=gRdfX7ut8gw
https://www.youtube.com/watch?v=jGfiU0wjqD4
https://www.youtube.com/watch?v=ww5uSzT0Wes&t=17s
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Del klassen op i 2 hold. Giv et udsagn til et hold, f.eks. 
 – “Jeg er en kvinde som arbejder på et kontor og er for nyligt blevet fortalt at jeg ikke kan fortsætte 

på mit arbejde, fordi jeg for nyligt er blevet gravid”
 – “Alle mennesker burde blive vegetarer”
 – “At bede offentligt burde ikke være tilladt på skoler” 
 – “Racisme eksisterer ikke længere”

Dette hold skal forsvare et af disse udsagn (eller et andet du finder egnet). 
Bed det andet hold om at udfordre dette synspunkt og de understøttende argumenter. 

Evaluer: 
 – Hvordan oplevede deltagerne på holdene det? 
 – Kunne de nogle gange forstå modpartens synspunkter? Hvornår? 
 – Hvilket hold ville eleverne have foretrukket at være på? Hvorfor? 

AKTIVITET 5       HOLD DEBATTER OG DISKUSSIONER   



184

STØTTENDE MATERIALER

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/discrimination

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_en.pdf

https://www.gov.uk/discrimination-your-rights

http://najc.ca/human-rights-guide/what-are-some-examples-of-discrimination/

https://www.citizensadvice.org.uk/family/education/discrimination-in-education/overview-of-discrimination-in-edu-

cation/ 

https://www.citizensadvice.org.uk/law-and-courts/discrimination/ 

https://www.gov.uk/government/publications/prevent-duty-guidance

https://childlawadvice.org.uk/information-pages/radicalisation-in-schools-and-the-prevent-duty/

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/439598/

prevent-duty-departmental-advice-v6.pdf 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/how-report-breach-

your-rights_en

https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/classroom-equality-diversity/

https://www.coe.int/en/web/compass

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/how-report-breach-

your-rights_en

https://www.stephensons.co.uk/site/individuals/education/discriminationasagroundforappeal/

https://www.stephensons.co.uk/site/individuals/education/discriminationasagroundforappeal/
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MODUL 7: INTERNATIONALE KONFLIKTER OG 
MENNESKERETTIGHEDER   

INTRODUKTION 

Dette modul indeholder aktiviteter til brug i undervisning om internationale konflikter, mennesker-
ettigheder og konfliktløsning. Internationale konflikter kan være sensitive og kontroversielle temaer 
i skolen, især hvis der er elever, som har nær tilknytning til forskellige konfliktzoner. Det er vigtigt at 
etablere et rum, hvor disse spørgsmål kan blive italesat på en åben, sensitiv og demokratisk måde. Det 
kan bidrage til at imødegå eksklusion og polarisering. 

LÆRINGSMÅL   

 – Eleverne udvikler kendskab til aktuelle krigs- og fredszoner. 
 – Eleverne udvikler et kritisk perspektiv og et nuanceret syn på internationale konflikter, ved at 

analysere de faktorer, som indvirker på konflikter, og ved at forstå at konflikter ikke er statiske 
og permanente.

 – Eleverne får en forståelse for menneskerettigheders betydning for fred og ligestilling. 
 – Eleverne får forståelse for konfliktløsning og fredsbevarende aktioner. 

TEORETISK BAGGRUND 

Uddannelsessystemet i et demokratisk samfund skal forberede eleverne til engageret og aktivt medborg-
erskab. Skolen skal udgøre et trygt rum. “hvor det er muligt for eleverne ( især de elever, som føler sig 
marginaliserede), at undersøge deres ideer og holdninger i et inklusivt læringsmiljø ” (RAN 2018). 

Konflikter, uoverensstemmelser og forskellige positioner er del af et demokratisk samfund, og skolen 
bør behandle nationale og internationale konflikter på en konstruktiv måde. Skolen har betydning med 
hensyn til at skabe et grundlag for elevernes aktive deltagelse i en globaliseret verden.  

Politiske og ideologiske faktorer kan påvirke radikaliseringsprocesser - i et komplekst samspil med andre 
faktorer. Ifølge  Magnus Ranstorp “indbefatter politiske faktorer indignation over vestlige landes udenrig-
spolitik og militære interventioner.” (RAN 2016). Elever kan også blive mobiliseret af højreekstremistiske 
narrativer og xenofobiske forståelser af et etableret politisk systems manglende evne til at forsvare en 
national identitet. En åben demokratisk diskussion involverer  “at adressere kontroversielle temaer. Man 
kan kun forebygge polarisering ved at forholde sig til sensitive og kontroversielle temaer.” (RAN 2018).

I skolen kan der være elever, hvis familie er flygtet fra krigsområder, hvor amerikanske eller europæiske 
tropper har foretaget militære angreb. Der kan også være elever, som stadig har familiemedlemmer i 
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disse områder. Andre elever har familiemedlemmer eller venner, som har været udsendt til militære 
interventioner, og der kan også være elever, som har stærke xenofobiske holdninger til visse grupper i 
samfundet.       

De følgende undervisningsaktiviteter kan give eleverne en dybere forståelse for internationale temaer 
forbundet med konflikter og fred. 

DIDAKTISKE OG METODISKE OVERVEJELSER:     

 – Vær bevidst om dine personlige normer og holdninger, om hvordan de er blevet skabt og 
hvordan de kan influere på undervisningen af kontroversielle temaer. 

 – Vær bevidst om fordele og ulemper forbundet med at give udtryk for egne værdier og hold-
ninger over for eleverne. 

 – Du kan eksperimentere  med forskellige lærerholdninger, for eksempel læreren som en neutral 
person, den afbalancerede tilgang og djævelens advokat. Se “Teaching Controversial Issues. 
Professional development pack for teachers”. Council of Europe, 2015, pp. 15 - 21)  http://
www.worldwiseschools.ie/wp-content/uploads/2018/02/Teaching-Controversial-Issues-Pro-
fessional-Development-Pack-for-Teachers-Council-of-Europe.pdf

 – Her er der også vejledning til at opstille fælles spilleregler i klassen, til distancerende strate-
gier, og hvordan man kan bruge spontane spørgsmål og kontroversielle udsagn konstruktivt i 
undervisningen.  

http://www.worldwiseschools.ie/wp-content/uploads/2018/02/Teaching-Controversial-Issues-Professional-Development-Pack-for-Teachers-Council-of-Europe.pdf
http://www.worldwiseschools.ie/wp-content/uploads/2018/02/Teaching-Controversial-Issues-Professional-Development-Pack-for-Teachers-Council-of-Europe.pdf
http://www.worldwiseschools.ie/wp-content/uploads/2018/02/Teaching-Controversial-Issues-Professional-Development-Pack-for-Teachers-Council-of-Europe.pdf
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ACTIVITIES

MATERIALER: 
 – Atlas
 – Blankt verdenskort :   www.eduplace.com/ss/maps/    og http://www.globalskole.dk/index.php/

links-mainmenu-23/kort-og-faktasider 
 – Kopi af “Snapshot of the global state of peace“ 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-A3-map-posterweb.pdf
 – Tusser ( grøn og rød)
 – Post-its
 – Plancher

VARIGHED: 45 minutter

AKTIVITETSBESKRIVELSE 
1. Gruppearbejde med følgende spørmål: 

     a)  Hvilke lande er de mest fredelige ? Hvorfor? 
     b)  Hvilke lande er mindst fredelige ? 

2.  Indtegn landene på et tomt kort   
3.  Hver gruppe fremlægger deres resultater. 
4.  Sammenlign med snapshot   
5.  Nævn de lande I manglede i A) 
6.  Lav en liste over de 10 mest og 10 mindst fredelige lande ifølge snapshot 
7.  Marker landene på et tomt kort ( fredelig=grøn, mindst fredelig=rød) 

AKTIVITET 1      INTERNATIONALE KONFLIKTER 

http://www.eduplace.com/ss/maps/
http://www.globalskole.dk/index.php/links-mainmenu-23/kort-og-faktasider
http://www.globalskole.dk/index.php/links-mainmenu-23/kort-og-faktasider
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-A3-map-posterweb.pdf
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MATERIALER: 
 – Store ark papir 
 – Tusser/farver
 – Post-its
 – PC og  internet 

VARIGHED:  mellem 1,5 og 2,5 timer  

AKTIVITETSBESKRIVELSE:
1.  Definere hovedbegreber : Brainstorm 

For eksempel: 
Krig er brug af vold i en bevæbnet konflikt.  
Alvorlig krise er en intens konflikt mellem to stater, som kan føre til krigshandlinger. 

2.  Gruppearbejde om årsager til alvorlige konflikter og krige.
3.  Hvert forslag til årsag skrives på en post-it, grupperne fremlægger i plenum og sætter deres sedler 

op på en planche/væggen.  
4. Diskuter hvordan de foreslåede årsager kan opdeles i kategorier. Alternativt kan læreren have 

forberedt kategorierne. 
5. Sedlerne placeres under de vedtagne kategorier. 

METODISKE FORSLAG  
 – Mulige årsager kan være:    

 о Personer eller gruppers ønske om magt, økonomisk gevinst, nationalisme, forsvar, 
ulighed (politisk, socialt økonomisk), fattigdom, arbejdsløshed, undertrykkelse... 

 – Mulige kategorier:
 о Kamp om territorium 
 о Politik og ideologi   
 о Adgang til ressourcer (vand, olie, metaller) 
 о Politisering af etniske/kulturelle/religiøse identiteter 

6.  Grupperne vælger en alvorlig konflikt eller krig. Det kan være en, som de har beskæftiget sig med 
tidligere.

7.   De foreslår årsager til den valgte konflikt/krig og fremlægger i plenum. 
8.  De ser en film om konflikter/krigen på Youtube eller læser en udleveret beskrivelse/skriver en 

kort beskrivelse (som https://www.weforum.org/agenda/2018/06/using-human-suffering-as-a-
political-tool/ )

EXAMPLES OF FILMS:
 – Seven years of war in Syria explained   https://www.youtube.com/watch?v=CoL0L_DbuQQ
 – Syria´s war: who is fighting and why   https://www.youtube.com/watch?v=JFpanWNgfQY

AKTIVITET 2      HVAD HANDLER ALVORLIGE KONFLIKTER OG KRIGE OM?  
Forstå årsager til internationale konflikter og krige 
med kritisk tænkning 

https://www.weforum.org/agenda/2018/06/using-human-suffering-as-a-political-tool/
https://www.weforum.org/agenda/2018/06/using-human-suffering-as-a-political-tool/
https://www.youtube.com/watch?v=CoL0L_DbuQQ
https://www.youtube.com/watch?v=JFpanWNgfQY
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MATERIALER:
 – PC eller kopi af Menneskerettighhederne. Der findes en børnevenlig version: https://redbarnet.

dk/skole/boerns-rettigheder/boernekonventionen/
 – Plancher til gruppearbejde 
 – Tusser/penne

VARIGHED: 1 ½ - 2 timer

INFORMATION TIL LÆREREN OM MENNESKERETTIGHEDER OG KONFLIKTER: 
Menneskerettigheder bliver ofte krænket i væbnede konfkikter. Væbnede konflkter opstår ofte i situ-
ationer præget af tilsidesættelse af menneskerettigheder, for eksempel når grupper er sat udenfor 
indflydelse og ikke har adgang til sundhedsydelser, uddannelse, hvor der er tortur i fængslerne.  Dette vil 
sige at styrkelse af menneskerettigheder er et middel til at forebygge væbnede konflikter. Krænkelse 
af menneskerettigheder udgør en årsag til mange voldelige konflikter, hvis menneskerettigheder styrkes 
efter en fredsaftale, minimeres risiko for nye voldelige konflikter. 

AKTIVITETSBESKRIVELSE:

TRIN 1:
Start aktiviteten med at gøre rede for den historiske kontekst for skabelsen af Menneskerettighedskon-
ventionen. Anden Verdenskrig involverede næsten alle lande og mellem 70 og 85 millioner mennesker 
mistede livet. Folkemord blev industrialiseret, 6 millioner jøder, mellem 200.000 og 500.000 romaer og 
homoseksuelle og mennesker med handicap blev dræbt på grund af en ideologisk biologisk racisme.  
Menneskerettighedskonventionen blev underskrevet i 1948 for at beskytte mennesker og grupper. 
Konventionen beskriver grundlæggende rettigheder, som ethvert menneske har krav på. To forhold er 
særligt væsentlige i denne sammenhæng:  

 – Menneskerettigheder er universelle. De gælder for alle mennesker. 
 – Menneskerettigheder gælder uanset personens status, både socialt, politisk og økonomisk. 

Rettighederne følger mennesker qua deres status som menneskelige væsener.  

Yderligere informationer:  
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/history-document/index.html
https://menneskeret.dk/viden/skoletjenesten/grundskolen/udskoling
https://menneskeret.dk/viden/laeringsportalen/film

MENNESKERETTIGHEDER I KRIG OG FRED AKTIVITET 3

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/history-document/index.html
https://menneskeret.dk/viden/skoletjenesten/grundskolen/udskoling
https://menneskeret.dk/viden/laeringsportalen/film
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STEP 2: 
 – Uddel kopier af menneskerettighederne eller benyt:    

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/    eller en børnevenlig version: 
https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/boernekonventionen/

 – Hæng rettighederne op på væggen for at aktivere læringsprocessen. 
 – Bed eleverne læse rettighederne, det kan eventuelt være som en fælles gennemgang og 

forordet kan udelades.
 – Eventuelt: Hvis konventionernes tekst er for svær for eleverne, kan de arbejde sprogdidaktisk 

med teksten. Bed dem i grupper på 3-4 elever om at formulere 4-5 rettigheder i deres eget 
sprog.De skal producere en tekst som:

 о ikke kan misforstås
 о skal være forståelig 
 о skal kunne læses og forstås af mennesker i hele verden 
 о er formuleret på en sådan måde at flest mulige lande vil kunne underskrive 

 – Hæng teksterne op i klasseværelset.   

TRIN 3: 
Del eleverne i grupper på 2-3 elever. De skal diskutere følgende spørgsmål og skrive et resume på 
planche, som skal blive hængende i lokalet:

a) Hvad lagde du mærke til ? Var der noget, du blev overrasket over? 
b) Hvad tror du det betyder at menneskerettighederne er universelle? 
c) Vælg 3-4 rettigheder som du synes er særlig vigtige. Begrund dit valg. 
d) Forskning har påvist at menneskerettigheder kan forebygge væbnet konflikt. Hvilke rettigheder 

synes du er bedst egnede til det ? 

TRIN 4: 
Gruppernes resultater kan drøftes i plenum eller ved at grupperne finder sammen to og to. 

 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/boernekonventionen/
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TRIN 1: 
Lav en liste over det, som børn har brug for for at kunne leve et godt liv. (Gruppearbejde/plenum). 
Prøv at prioritere : hvilke behov er de vigtigste?  

TRIN 2: 
Sammenlign denne liste med  børnekonventionen. 

 – Se filmen:  https://www.youtube.com/watch?v=TFMqTDIYI2U
 – Børns rettigheder (film):   https://www.youtube.com/watch?v=qTiCCyfgroE  
 – https://resourcecentre.savethechildren.net/library/un-convention-rights-child-child-friendly-

language
 – https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/boernekonventionen/

Er der noget I vil føje til den første liste? 
Hvilke rettigheder bliver overtrådt i en krig? 

Beskriv krigens regler.
 – Læs: https://www.rodekors.dk/vores-arbejde/krigens-regler/faq/regler-krig
 – Se film på Youtube:

 о   What are the rules of war?  https://www.youtube.com/watch?v=R26ltwNHZ5A
 о   What is not allowed in war?  https://www.youtube.com/watch?v=vS7hMricwm0

Hvordan bliver krigens regler overtrådt? 
 – Prøv at opdele overtrædelserne i kategorier ( fysiske,psykologiske, økonomiske…) 
 – Se film på Youtube:

 о   Top 10 over overtrædelser af krigens regler:   
  https://www.youtube.com/watch?v=5aU8ezyjqPM
 о   Syrian kids explain the war (film): https://www.youtube.com/watch?v=2iz2tNiRpeY
 о   Syrian refugee children speak out:  https://www.youtube.com/watch?v=jyscRA5CY68

AKTIVITET 4      KRIGENS INDVIRKNING PÅ BØRN OG DERES FAMILIER

https://www.youtube.com/watch?v=TFMqTDIYI2U
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/un-convention-rights-child-child-friendly-language
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/un-convention-rights-child-child-friendly-language
https://www.rodekors.dk/vores-arbejde/krigens-regler/faq/regler-krig
https://www.youtube.com/watch?v=5aU8ezyjqPM
https://www.youtube.com/watch?v=2iz2tNiRpeY
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MATERIALER: 
 – Kopier af case studier 
 – PC 
 – Internet adgang

VARIGHED: 1 ½ - 2 timer

AKTIVITETSBESKRIVEKSE:

TRIN 1:
Vis eleverne FN`s interaktive kort over fredsbevarende aktiviteter: 
https://peacekeeping.un.org/en/where-we-operate
Bed dem om parvis at sætte sig ind i dette kort   (20-30 minutter)   

TRIN 2: 
Print  og uddel følgende case:  

To grupper i et land er i konflikt. Den “gule gruppe”, som i 200 år har været politisk dominerende i landet, er 
mest velhavende. Den “blå gruppe” arbejder i dårligt betalte job og har ikke adgang til højere uddannelse. De 
to grupper lever i relativt adskilte dele af landet. 

En dag eksploderer 6 bomber og mere end 2000 mennesker blev dræbt. Det viser sig at attentatet er udført af 
partisaner fra den blå gruppe. En væbnet konflikt udvikler sig til en borgerkrig, som breder sig til hele befolk-
ningen. Den blå gruppe

bliver støttet militært af et naboland. Efter 2 år lykkes det FN af forhandle en våbenhvile. Den blå gruppe 
kontrollerer et mindre landområde og den gule gruppe kontrollerer resten af landet. Det lille del af landet har 
landets eneste naturlige ressource: olie som sælges til høje priser. Den største del af landet har ingen ressou-
rcer, men den gule gruppe har høj uddannelse  og velstand baseret på mange års politiske favorisering. 

TRIN 3: 
Del klassen i 4 grupper. to af grupperne skal udarbejde planer som kan få begge grupper til at stoppe 
kampen og føre til en fredelig løsning af konflikten. Brug al relevant information for at finde et kompromis, 
som begge grupper kan acceptere.(30 minutter) De andre grupper er den gule og blå gruppe, de skal 
diskutere situationen og opstille 3-5 krav, som de tror kan repræsentere gruppens interesser og føre til 
retfærdig fred. (30 minutter.)

TRIN 4: 
Grupperne mødes parvis : en fredsgruppe og en blå/gul gruppe. De skal forhandle sig frem til en løsning. 
 

TRIN 5: 
I plenum fremlægger grupperne både processen og resultaterne.  

KONFLIKTLØSNING OG FREDSSKABENDE AKTIVITETER   AKTIVITET 5

https://peacekeeping.un.org/en/where-we-operate
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SUPPLERENDE MATERIALER OG LITTERATURLISTE 

“Teaching Controversial Issues. Professional development pack for teachers”. Council of Europe, 2015   2015    

(oversat til dansk: Kontroversielle emner i skolen)  http://www.worldwiseschools.ie/resource-item/controver-

sial-issues-conor-harrison/teaching-controversial-issues-professional-development-pack-for-teachers-coun-

cil-of-europe/

FN om børns rettigheder:     

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/children/ 

https://www.unicef.org/rightsite/237_202.htm 

https://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf

I denne rapport kan man læse om menneskerettigheder i Danmark :  https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.

dk/files/media/dokumenter/udgivelser/status/2015-16/delrapporter_med_issn/status_2015-16_-_delrapport_

om_introduktion_til_issn.pdf

En kort film om  International Humanitarian Law:  https://www.icrc.org/en/document/what-are-rules-of-war-Gene-

va-Conventions

Compasito manual on Human Rights Education for Children (2009). Available at:  http://www.eycb.coe.int/compasito/

Materials for teachers about human rights – a resource from Amnesty International (in english and available in other 

languages): https://www.amnesty.org.uk/resources/teaching-pack-everyone-everywhere-human-rights-second-

ary-school#.WHyhiLnz5SU

Om forholdet mellem menneskerettigheder og væbnet konflikt:  

https://samf.ku.dk/presse/kronikker-og-debat/menneskerettigheder-forebygger-vaebnede-konflikter/

Korte film om menneskerettigheder: https://www.youtube.com/watch?v=pRGhrYmUjU4

http://www.worldwiseschools.ie/resource-item/controversial-issues-conor-harrison/teaching-controversial-issues-professional-development-pack-for-teachers-council-of-europe/
http://www.worldwiseschools.ie/resource-item/controversial-issues-conor-harrison/teaching-controversial-issues-professional-development-pack-for-teachers-council-of-europe/
http://www.worldwiseschools.ie/resource-item/controversial-issues-conor-harrison/teaching-controversial-issues-professional-development-pack-for-teachers-council-of-europe/
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/children/
https://www.unicef.org/rightsite/237_202.htm
https://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/status/2015-16/delrapporter_med_issn/status_2015-16_-_delrapport_om_introduktion_til_issn.pdf
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/status/2015-16/delrapporter_med_issn/status_2015-16_-_delrapport_om_introduktion_til_issn.pdf
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/status/2015-16/delrapporter_med_issn/status_2015-16_-_delrapport_om_introduktion_til_issn.pdf
https://www.icrc.org/en/document/what-are-rules-of-war-Geneva-Conventions
https://www.icrc.org/en/document/what-are-rules-of-war-Geneva-Conventions
http://www.eycb.coe.int/compasito/
https://samf.ku.dk/presse/kronikker-og-debat/menneskerettigheder-forebygger-vaebnede-konflikter/
https://www.youtube.com/watch?v=pRGhrYmUjU4
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