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Lektion 1 
Talepapir til underviseren (suppleret af PowerPoints):  

Over de næste 6 lektioner skal vi beskæftige os med radikalisering og ekstremisme.  

Ordene radikalisering og ekstremisme indgår ofte i den offentlige debat. Når ordene optræder i en 

debat, kan det vække stærke følelser og holdninger, for der er mange fordomme og misinformation 

forbundet til det. Alene begreberne ekstremisme og radikalisering er til debat – for hvornår kan 

noget betegnes som ekstremistisk? Og hvad er det, der gør, at nogle ender med at blive radikalise-

ret? Det er det, vi skal se nærmere på i det her undervisningsforløb. 

Det er vigtigt at se radikalisering og ekstremisme i et historisk lys, for det er ikke nye begreber. Rent 

faktisk blev flere europæere dræbt som følge af terror i 70’erne end i dag. Dengang var de politiske 

ideologiske vinde præget af et skel mellem højre- og venstreorienterede grupper og nationalistiske 

bevægelser. I dag ser profilen noget anderledes ud, men det er stadig vigtigt at holde sig for øje, at 

politisk ekstremisme kan eksistere på både højrefløjen og venstrefløjen af det politiske spektrum 

(ligesom der kan være tale om ekstremisme i forhold til mere specifikke enkeltsager).  

Det er ligeledes vigtigt at holde sig for øje, at religiøs ekstremisme kan opstå inden for alle religioner. 

Det kan ske, når en gruppe troende ser sig selv som indehavere af den eneste sandhed, hævet over 

andre og uden accept og tolerance for anderledes tænkende. Hvis man historisk ser på de voldelige 

sammenstød og krige, der har været mellem mennesker, har religion i mange tilfælde spillet en rolle 

– eller er i hvert fald blevet brugt som retfærdiggørelse for intolerance, vold og tvang mod andre 

grupper. Den religiøse ekstremisme baserer sig på et ønske om magt og ofte om markante sam-

fundsændringer samt på intolerance, undertrykkelse, eksklusion eller tilintetgørelse af dem, der de-

fineres som ”de andre”. Der er talrige eksempler inden for alle de store religioner i verden – på trods 

af, at langt størstedelen af troende er moderate og ønsker fredelig sameksistens.  

 I dag skal vi forholde os til en specifik case, nemlig om Thomas Vestergaard, der kom med i 

en højreekstremistisk gruppe som ung.  

 I næste lektion går vi dybere ned i begreberne, og hvad, det er, der gør, at nogle bliver radi-

kaliseret (det man ofte kalder push og pull faktorer).  

 I tredje lektion skal vi se på specifikke ekstremistiske miljøer i Danmark.  

 I fjerde lektion er der fokus på forebyggelse af radikalisering og ekstremisme – både ift., hvad 

myndigheder og hvad civilsamfund kan gøre.  

 I femte lektion skal vi se nærmere på forskellene på politisk ekstremisme på den ene side og 

positivt engagement og aktivisme på den anden side.  

 Til sjette lektion skal I hjemmefra lave en lille test, og så bruger vi timen til at kigge på jeres 

svar og evaluere på hele undervisningsforløbet. 

Det her tema om radikalisering og ekstremisme kan godt sætte gang i mange følelser. Jeg har derfor 

printet denne dialogkontrakt (se bilag, næste side).  
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Lad os lige tage et kig på kontrakten. (De seks punkter læses op). Hvad tænker I, når I ser dette 

billede og hører disse ord? Kan I tilslutte jer kontrakten?  

Vi skal nu se et videoklip med en person, der har været i et ekstremistisk miljø. Derefter skal I i 

grupper redegøre for, 1) hvad hovedpersonen, Thomas Vestergaard, selv fortæller om årsagerne til 

sin indtræden i Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse og 2) diskutere, hvad der kan findes af 

andre årsager til, at nogle bliver tiltrukket af ekstremistiske miljøer. Her kan I trække på det materi-

ale om sociologi, som I har læst til i dag.  

Underviseren har lavet grupperne på forhånd. Forslag til gruppedeling er tre-fem elever pr. grupper. 

Tænk gerne i, at der er forskellige holdninger og livserfaringer til stede i hver gruppe.  

Illustrationerne i PowerPointen er fra baggrundslæsningen om sociologi og kan bruges af undervi-

seren til at samle op på de drøftelser, som grupperne har været omkring.  
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Lektion 2 
Talepapir til underviseren (suppleret af PowerPoints):  

I denne lektion skal vi kigge på begreberne ekstremisme og radikalisering. Lad os starte med ekstre-

misme. Er der nogle bud på, hvad der ligger i det begreb (PowerPoint slide #2)?  

Hvad med radikalisering (PowerPoint slide #3)?  

Radikalisering er selve processen hen mod ekstremistiske holdninger og/eller handlinger. Der er ikke 

nødvendigvis en entydig sammenhæng mellem dét at have ekstremistisk ideologi og dét at have en 

ekstremistisk adfærd.  

Den måde, folk bliver radikaliseret på, kan variere meget fra individ til individ. Der er ikke én start 

og ét slutmål. Der er ikke én hastighed eller én bestemt vej og udvikling.  

Det er altså en kompleks proces, og der kan ikke uddrages én specifik profil på et individ, som er i 

farezonen for radikalisering, ligesom det ikke er muligt at udforme én model, som forklarer, hvor-

dan, hvorfor og hvornår en person radikaliseres. Det er dog muligt at trække nogle af de væsentlige 

mønstre frem om, hvorfor og hvordan radikalisering forekommer. De inkluderer både push- og pull-

faktorer efter de engelske ord for at skubbe væk og at tiltrække. 

I skal nu arbejde i grupper og sammen drøfte push- og pull-faktorer i forbindelse med radikalisering. 

Det vil sige, hvad der kan ”skubbe” individer fra deres vanlige miljøer samt tiltrække dem ved de 

ekstremistiske miljøer. I har 20 minutter til gruppearbejdet, og så samler vi op sammen i klassen de 

sidste ti minutter.  
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Eksempler på udfyldte Push- og Pull-figurer 
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Lektion 3 
Talepapir til underviseren (suppleret af PowerPoints):  

Inden vi går i gang med dagens tema, som er ekstremistiske miljøer i Danmark, så skal vi lige kigge 

på, hvad vi har lært indtil nu. Vi har været omkring sociologiske begreber, og vi har lært om ekstre-

misme og radikalisering.  

Opsamling på lektioner om sociologi samt ekstremisme og radikalisering. (Hvad er forskellen på eks-

tremisme og radikalisering? Hvordan bliver man radikaliseret? Samt illustrationer fra undervisning 

om push-pull, socialiseringens fundament, social kategorisering, anerkendelse og fællesskabets 

vægtskål). Underviseren får eleverne til at byde ind ud fra illustrationerne.  

I dag skal vi kigge på, om det overhovedet er relevant at tale om ekstremisme og radikalisering i 

Danmark. Har vi ekstremistiske miljøer? Udover at I i baggrundspapiret til i dag har læst historisk 

om ekstremistiske grupper, så skal I lave en informationssøgningsøvelse.  

I skal i grupper undersøge forskellige typer af ekstremistiske miljøer i Danmark og derefter udvælge 

et miljø, som I kan præsentere for klassen. I skal fokusere på disse to spørgsmål:  

 Hvad ønsker den gruppe eller det miljø, I har valgt, at opnå – og hvordan?  

 Hvad gør, at I vil karakterisere miljøet som ekstremistisk?  

Eventuelle ekstra spørgsmål:  

 Hvordan kan I bruge vores viden om sociologi til at forstå disse miljøer?  

 Hvordan kan I bruge jeres viden om radikalisering?  
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Lektion 4 
Talepapir til underviseren (suppleret af PowerPoints):  

Nu har vi kigget på, hvilke faktorer der har betydning for, at nogen bliver radikaliseret og får ekstre-

mistiske holdninger, og vi har fået indsigt i, hvad der bliver tænkt og gjort i ekstremistiske miljøer i 

Danmark.  

I dag skal vi kigge på, hvad vi kan gøre for at forbygge, at radikalisering finder sted.  

Når I husker på, hvad I har lært om radikalisering og ekstremisme, hvordan tænker I så, at man kan 

undgå, at folk bliver radikaliseret? Og hvem kan tage del i denne forebyggelse? 

I den danske model/tilgang til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme ligger fokus navnlig på 

1) et stærkt tværfagligt samarbejde (særligt SSP, det vil sige mellem skole, sociale myndigheder og 

politi) og 2) håndtering inden for det allerede eksisterende sociale og kriminalpræventive arbejde. 

For radikalisering hænger ofte tæt sammen med en række andre problematikker og risici for unge 

mennesker og kan derfor også med fordel håndteres med flere af de samme metoder og erfaringer.  

Myndighederne arbejder med denne forebyggelsestrekant (PowerPoint slide #4). Den opbyggende 

indsats angår os alle. Det er den del, der sikrer, at vi som mennesker trives og har en følelse af at 

høre til. Den opbyggende indsats foregår i hjemmet, i skolen og i klubber og foreninger, hvor børn 

og unge udvikler sociale kompetencer, kritisk sans, samfundsengagement og ansvarsbevidsthed. 

Det er den del af vores opdragelse og uddannelse, der gør os til robuste og engagerede medborgere 

generelt, og som også gør os mindre sårbare over for radikalisering.  

Den foregribende indsats er rettet mod grupper og personer, der er radikaliseringstruede og på 

anden måde udsatte, det vil sige, hvor der ses tegn på mistrivsel og eventuelt søgen mod ekstremi-

stiske eller kriminelle miljøer. Den foregribende indsats er mere målrettet end den opbyggende ind-

sats og omfatter blandt andet sociale og kriminalpræventive indsatser i socialt udsatte områder. 

Målet er at stoppe radikalisering i opløbet og at tilbyde positive miljøer til de unge.  

Den indgribende indsats er rettet mod personer, der allerede er blevet radikaliseret, og som even-

tuelt også har begået kriminalitet.  Målet er at få individerne ud af de ekstremistiske miljøer og 

tankesæt og naturligvis også at få stoppet den voldelige og kriminelle løbebane, de måske har på-

begyndt.  

Forebyggelse er altså ikke kun en myndighedsopgave. Det er oftest personer, der er helt tæt på den 

unge med problemer, der opdager det først – og kan hjælpe tidligst. Derfor er det vigtigt at inddrage 

lokalsamfundene omkring de unge. 

I skal nu i grupper kigge på:  

 Hvordan adskiller de forskellige niveauer i forebyggelsestrekanten sig fra hinanden? 

 Hvilke aktører kan spille en rolle? Og hvad er deres rolle? 

 Hvilke roller kan vi selv spille? (som søskende, venner eller lærere) 

I skal lave en kort præsentation for resten af klassen om jeres overvejelser. 
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Lektion 5 
Talepapir til underviseren (suppleret af PowerPoints):  

I et demokrati er der et væld af holdninger og meninger. Det er kun et sundhedstegn. Udfordringen 

er, når personer og grupper arbejder antidemokratisk og legitimerer vold til at opnå de forandringer, 

som de ønsker.  

I dag skal vi kigge på, hvordan det er muligt at opnå samfundsændringer inden for demokratiets 

rammer.  

Allerførst vil jeg bede jer om to og to (jeres sidemakkere) at kigge på forskellene på (politisk) enga-

gement og aktivisme på den ene side og (politisk) ekstremisme på den anden side. Hvornår går en-

gagement og aktivisme hen og bliver ekstremistisk? I skal skrive jeres inputs i to kolonner, og så 

samler vi op i klassen. 

I skal nu lave det gruppearbejde, der blev introduceret i jeres baggrundslæsning. Herefter skal I 

fremlægge for en af de andre grupper (underviseren laver fordelingen).  

De sidste fem minutter i dag skal vi kigge på denne test, som I skal lave til næste undervisnings-

gang. (Underviseren guider eleverne til at finde bilaget til lektion seks, Test af undervisningsforløb, 

på stærkefællesskaber.dk/undervisning/erhvervsfaglig/lektionsgennemgang/).  

  

https://stærkefællesskaber.dk/download/undervisning/erhvervsfaglig/elev/Bilag%20lektion%206.pdf
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Lektion 6  
Talepapir til underviseren (suppleret af PowerPoints):  

I dag skal vi samle op på det samlede undervisningsforløb. Læringsmålene har været, at I:  

 Har kendskab til begreberne ekstremisme og radikalisering  

 Kender forskel på at bruge demokratiske og ikke-demokratiske virkemidler til at nå sit mål 

 Har en forståelse for, hvilken rolle forskellige aktører spiller i forhold til at forebygge radi-

kalisering 

Hvad tænker I om det? Har vi nået læringsmålene? Og hvordan? Kom gerne med eksempler fra 

undervisningsforløbet.  

Vi er gennem forløbet blevet introduceret til sociologiske begreber, der kan hjælpe os med at for-

stå, hvorfor nogle bliver radikaliseret. Tag et kig på disse PowerPoints. Hvad ser I her? (Dialogkon-

trakten, Push-pull, Socialiseringens fundament, Social kategorisering, fællesskabets vægtskål og 

forebyggelsestrekanten) 

Vi har også været omkring, at der i Danmark faktisk er forskellige ekstremistiske miljøer. Det er her 

vigtigt, at vi husker, at ekstremisme ikke er bundet til én bestemt religion eller politisk retning. Vi 

har også undersøgt, hvordan vi laver forandringer med demokratiske virkemidler. For det er også 

vigtigt, at vi hele tiden forholder os til, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have. 

Alt dette er med til at gøre, at vi kan forholde os analytisk til, hvad god forebyggelse mod radikali-

sering og ekstremisme er. Er der noget, der har overrasket jer i forhold til forebyggelse?  

Nu vil jeg gerne, at I i jeres grupper tager et kig på de opgaver, som I har lavet hjemmefra til i dag. I 

skal følge denne lille drejebog for jeres fremlæggelser og spørgsmål. Og så skal I huske vores dia-

logkontrakt:  

a) Fortæl gruppen om dine overvejelser og svar 

b) Har gruppen noget at tilføje?  

c) Er der nogle af dine pointer, som gruppen undrer sig over eller vil spørge ind til?  

Vi skal nu evaluere det samlede forløb.  

 Hvad vil I overordnet sige om forløbet? (Hvad har fungeret godt, og hvad har fungeret min-

dre godt?) 

 Er der noget, der i særlig grad har forundret jer, eller fået jer til at tænke anderledes om 

radikalisering og ekstremisme samt demokrati? 

Eventuelt:  

 Har forløbet påvirket jeres tanker om, hvordan I selv kan præge demokratiet og hinanden?   

 Er der noget information, I mangler? 


