Vejledning til øvelse, Afslutningsprojekt

Formål
Formålet med afslutningsprojektet er, at eleverne anvender deres viden om forebyggelse af radikalisering og
ekstremisme på et selvvalgt emne. Underviseren kan bruge denne øvelse til at vurdere og evaluere eleverne
forståelse og aktive anvendelse af fagstoffet.

Opgave
Eleverne skal arbejde i grupper af to til tre personer. Eleverne skal på baggrund af deres viden om
forebyggelse af radikalisering og ekstremisme præsentere et selvvalgt eksempel på en forebyggende indsats.
Eleverne kan arbejde med ét af disse seks eksempler på forebyggende indsatser i civilsamfundet, eller de kan
selv researche sig frem til et eksempel eller tage udgangspunkt i deres egne erfaringer fra for eksempel
foreningslivet eller deres boligområde.
Opgaven afsluttes med, at eleverne på en kreativ måde skal argumentere for, hvad der er vigtige
komponenter i forhold til at forebygge radikalisering i en given kontekst.

Øvelsesinstruktion
I skal arbejde med et selvvalgt eksempel på forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. I kan finde
artikler eller videoklip online, I kan tage udgangspunkt i jeres egne erfaringer (for eksempel fra sports- og
fritidsforeninger eller fra jeres boligforening), eller I kan vælge at arbejde med én af disse Voxpops.
I skal besvare følgende spørgsmål og forberede en kort præsentation for en anden gruppe:
1. Hvilket eksempel har I valgt? Hvordan vil I beskrive jeres eksempel?
2. Hvordan bidrager dette eksempel til forebyggelsen af radikalisering og ekstremisme? Er der
nogle former for ekstremisme frem for andre, som dette eksempel er mest relevant i forhold til?
Hvor i en radikaliseringsproces spiller pågældende eksempel en rolle?
3. Hvad, vurderer I, er eksemplets styrker og svagheder i forhold til forebyggelse af radikalisering?
Brug her jeres viden om socialisering, anerkendelse, tilhørsforhold og fællesskaber.
4. Hvilken rolle spiller jeres eksempel i forhold til andre former for forebyggende indsatser? Hvorfor
er jeres eksempel på forebyggelse succesfuldt – eller hvorfor er det ikke? Hvad kunne man med
fordel have gjort anderledes?
I skal lave en kreativ præsentation af jeres argumenter (alt fra politisk debat til en stop motion-film, en
rap-battle eller et rollespil. I kan også lade jer inspirere af andre ved at søge på #stærkefællesskaber).

