EKSTREMT DEMOKRATISK
RUNDVISNING I PROCESSEN

EN KORT TOUR
Velkommen til en kort rundvisning i EKSTREMT DEMOKRATISK. Dette webbaserede
dialogværktøj er en enkel, fleksibel proces, med fokus på godt og engagerende videoindhold.
Der er derfor ikke nogen bestemt måde hvorpå I skal arbejde med hver video. Som lærer
kan du selv tilpasse din brug af værktøjet, så det passer med det forløb, I er i gang med,
eller klassens træge mandagshumør.
Værktøjet er bygget op omkring realistiske videoer, hvor skuespillere agerer forskellige danskere, som udtrykker en holdning online. Om holdningen er ekstrem eller ej, er
op til klassen at vurdere ved hjælp af tre opgaver til hvert klip. . Bruger I videoerne som
opvarmning, kan I måske nøjes med en kort klassediskussion, men I kan også arbejde
lidt mere i dybden og tage både en gruppeopgave og en soloopgave til hver video. Der er
også et skævt indslag til hver video, hvor karaktererne fra GIGIS kommenterer på klippet, som kan vises når eleverne i klassen kan trænge til et indspark.
Hvordan du præcis bruger værktøjet, er helt op til dig og hvordan det kan passe ind i din
undervisning.
Varighed: 15 – 90 minutter
(Se lærervejledningen for færdigheds-/vidensmål, formål, mm.)

Se GIGIS på YouTube her

START
EKSTREMT DEMOKRATISK startes fra www.contact.dk/ed med et klik på banneret.

EKSTREMT DEMOKRATISK er en lærerstyret dialog, og er ikke designet til at eleverne sidder
ved deres egne skærme. Klassen følger processen på en fælles skærm (smartboard eller
lign.), styret af læreren. Vi ønsker en fælles og engageret diskussion om ekstremisme, ikke
elever som kører solo ved egne skærme.

EKSTREMT DEMOKRATISK

Første side man møder er praktisk og informativ. Her kan man læse læse om organisationerne bag værktøjet, samt downloade seneste versioner af denne tour og af lærervejledningen.
Siden har også en ‘Fuldskærm’-knap. Vi foreslår, at man altid vælger at køre værktøjet i fuld
skærm, så adresse til videoer og værktøjet ikke vises til eleverne. Taget ud af læringskonteksten, kan flere af videoerne nemlig misforstås som virkelige og ikke som fiktive.
Når klassen er klar, kan du introducere, hvad det er I skal lave og trykke START for at komme
i gang.

INTRODUKTION
EKSTREMT DEMOKRATISK har tre animerede værter fra GIGIS’ univers til at guide og komme
med nye, interessante perspektiver undervejs.

Her introducerer de hvad klassen skal lave sammen, og hvad formålet er med at se videoerne
og diskutere dem. Alle videoer i EKSTREMT DEMOKRATISK kan vises som de sidder på siden
eller kan hives op i fuld skærm via knappen nede til højre i playeren. Med pilene i bunden af
skærmen, går I frem og tilbage i processen.

VÆLG NOGET
På ‘Vælg noget’-siden kan man vælge enten at gå direkte i gang med en video eller hoppe til et
tema.

‘Vælg noget’ er også siden man vender tilbage til, hver gang man har arbejdet med en video.
Her kan man starte en ny procesmed et nyt udsagn på video. Det er også siden hvorfra man
afslutter arbejdet. På knappen ‘Afslut’ kan man hoppe til en kort afslutningsvideo, hvor GIGIS
karaktererne runder af.

TEMASIDERNE
EKSTREMT DEMOKRATISKs temaer har hver en side som denne:

Det er en side meget lig ‘Vælg noget’, men her er de tre videoer udvalgt, tonet i temaets farve,
og temaet er skrevet stort på siden. Hvert tema består af tre videoer, som alle indholdsmæssigt berører temaets emner. I temaet følger hver video sin proces, lige som når man ser dem
enkeltvis, men under et tema skal du som lærer hjælpe eleverne til at have temaet i fokus
under arbejdet med alle tre videoer. Værktøjet hjælper med baggrundsfarve og tematitel sat
på alle views under arbejdet.
Som på ‘Vælg noget’ kan man også herfra afslutte arbejdet på ‘Afslut’-knappen med den korte
outrovideo med GIGIS.

SE VIDEO
Om man starter en video fra hele samlingen eller fra et tema, så er det første man møder altid
muligheden for at se videoen. Efter man har set videoen, kan man tage den korte diskussion
(kort beskrevet i lærervejledningen) som opvarmning, før man går til næste side, hvor der er
flere forslag til hvordan eleverne kan arbejde med videoen. Se videoen med Ahmad.

DISKUSSION OG OPGAVER
Hver video har en ‘arbejdsside’, hvor videoplayeren stadig, men lidt mindre, giver mulighed
for at se klippet igen imens man arbejder og diskuterer. Hvad I vælger at gøre, og i hvilken
rækkefølge, kan tilpasses klassen, stemningen, diskussionen eller inspirationen, som I vil.

Det er læreren som styrer den store fælles skærm, så det er også dig der vælger hvornår
hvilke af disse muligheder aktiveres. Der er ikke nogen bestemt rækkefølge eller noget krav
om at alt skal gennemgås. Det er helt op til dig og til situationen. EKSTREMT DEMOKRATISK
giver blot nogle relevante og interessante muligheder for at arbejde med og diskutere ekstremisme.

CITAT

‘Citat’ er som sådan ikke en opgave, men kan sagtens bruges til at starte en diskussion – eller
til at hjælpe eleverne med at zoome ind på, hvad der blev sagt. Citatet er et eller flere uddrag
af det som blev sagt, som man kan smide ind til hjælp eller til at få samtalen tilbage på sporet.
‘Citat’ og de andre aktiviteter åbner alle i et lille vindue ‘over’ siden, som kan lukkes med krydset oppe til højre i vinduet.

SOLOOPGAVE
Soloopgaven er den eneste opgave som er den samme til alle videoerne. Det har vi valgt,
sådan at der altid er et velkendt valg, også når man vælger at arbejde med en ekstra video,
fordi der lige er tid til det.

Som man kan se, er det ikke kun solo – der diskuteres også med sidemakker og deles med
klassen undervejs.
Videoplayeren er tilgængelig imens man har citat eller opgaver åbne, så eleverne kan bede
om at få den vist eller man kan bruge den undervejs i en diskussion.

GRUPPEOPGAVE

Gruppeopgaverne kan være meget forskellige. Den her er ret enkel og kunne laves solo – vi
tror blot det er mere interessant at have en makker. Andre gruppeopgaver har flere elever i
gruppen og er mere komplekse. Selvom værktøjet er forsøgt lavet fleksibelt og enkelt at gå til,
kan det være en rigtigt god ide for dig inden undervisningen at løbe processen igennem, for
alle de videoer du har tænkt dig at bruge med din klasse - så er det nemmere at improvisere.

KLASSEDISKUSSION
Alle klassediskussioner er udvalgte spørgsmål, relevante for hver enkelt video. Flere af dem
bygger ovenpå Solo- eller Gruppeopgaverne, men de kan sagtens bruges selvstændigt.

GIGIS

GIGIS-karaktererne giver også deres perspektiv på videoerne. Det kan bruges som afslutning,
start eller til at smide nogle skæve perspektiver ind i en ellers lidt sløv diskussion. Man kan
aldrig være helt sikker på, hvad de vil sige, men det er i hvert fald ikke kedeligt – og faktisk heller ikke kun for sjov.
Se et eksempel her
Når man er færdig med at arbejde med et klip trykkes på pilen nede til højre og så vender
man tilbage til ‘Vælg noget’ eller til temaets side, afhængig af hvor man startede arbejdet med
klippet.

EFTER HVER VIDEOPROCES
Når man er færdig med hver video, vender man tilbage til der hvor man startede den – ‘Vælg
noget’ eller temaet.

Det er op til dig eller tiden at afgøre, om I skal tage en tur gennem endnu en video i EKSTREMT
DEMOKRATISK eller om du skal vælge ‘Afslut’ og gå til GIGIS’ afsluttende kommentar.

AFSLUT
GIGIS får det sidste ord i en kort, afsluttende kommentar.

Og hermed slutter også rundvisningen i EKSTREMT DEMOKRATISK dialogværktøjet også.
Vi håber det vil give nogle interessante diskussioner og hjælpe dine elever til at forholde sig
kritisk til, hvad det egentlig er de ser folk sige rundt omkring på internettet.
De bedste hilsner

