
Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme (Samfundsfag – Niveau F) 
 

Placering: EMU – Erhvervsuddannelser – Samfundsfag - faglig inspiration til erhvervsuddannelserne. 

Samfundsfag niveau F. Undervisningsforløbet kan anvendes af alle uddannelsesretninger. Omfang: 6 lektioner.  

 

 

Hver lektion er fulgt af en understøttende PowerPoint samt en ”taleguide” til underviseren. Eleverne skal inddeles i 

grupper, som de bliver i hele forløbet.  

 

Lektionsoversigt  

Lektion 1: Thomas’ historie – hvordan starter en radikaliseringsproces?  

Lektion 2: Hvad er ekstremisme og radikalisering?  

Lektion 3: Har vi ekstremistiske miljøer i Danmark?  

Lektion 4: Hvordan forebygger vi radikalisering?  

Lektion 5: Hvordan skaber vi samfundsforandringer? 

Lektion 6: Hvad ved vi om ekstremisme, radikalisering og forebyggelse? Test og evaluering  

 

  

Faglige mål   

Formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter 

samt være bevidst om andres holdninger og argumenter,  

Bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde, 

Foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier.  

Læringsmål 

Eleven skal opnå kendskab til begreberne ekstremisme og radikalisering – herunder forskellen på at bruge 

demokratiske og ikke-demokratiske virkemidler til at nå sit mål – samt opnå en forståelse for, hvilken rolle 

forskellige aktører spiller i forhold til at forebygge radikalisering.  

Kernestof 

Sociologi: Grundlæggende sociologiske forklaringsmodeller med relevans for elevens uddannelsesområde.  



Lektion 1: Thomas’ historie: Hvordan starter en radikaliseringsproces?   
Lærerintroduktion af forløbet (10-15 minutter). Herunder introducerer underviseren ”dialogkontrakten” og sætter 

rammen for, hvordan klassen skal være i dialog om emnet radikalisering. Herunder laver underviseren faste grupper af 

3-5 elever, som skal gå igennem hele forløbet.  

Fremvisning af videoklip for klassen (10 minutter). 

Gruppearbejde (15 minutter), hvor de skal:  

a. Redegøre for, hvad Thomas Vestergaard selv fortæller om årsagerne til sin indtræden i Danmarks 

Nationalsocialistiske Bevægelse. 

b. Dialog om, hvad der kan være af årsager til, at nogle bliver tiltrukket af ekstremistiske miljøer med inspiration 

fra en sociologisk begrebsramme.  

Fællesdrøftelse og afrunding i klassen (5-10 minutter). 

Forberedelsesmaterialer til eleverne: Bilag 1 Sociologisk begrebsramme. 

 

Lektion 2: Hvad er ekstremisme og radikalisering? 
Klassedrøftelse af, hvad der ligger i begreberne ekstremisme og radikalisering. Der kan tages udgangspunkt i 

videoklippet fra forrige lektion samt i definitioner og illustrationer af begreberne, der indgår i PowerPoint. Underviseren 

spørger åbent ud: Hvad er ekstremisme? Kender I eksempler på ekstremisme? Hvad er radikalisering? Eleverne bør byde 

aktivt ind og deres bidrag indgå i drøftelsen (evt. synliggørelse af inputs på tavlen, på notes it eller lignende) (15 

minutter). 

Gruppearbejde, hvor eleverne drøfter push- og pull-faktorer i forbindelse med radikalisering. Der kan tages 

udgangspunkt i push- og pull-visualiseringer, hvor eleverne noterer deres tanker og som derefter danner grundlag for 

en samlet drøftelse i klassen (30 minutter). 

Forberedelsesmaterialer: Bilag 2 Hvad er ekstremisme og radikalisering? 

 

Lektion 3: Har vi ekstremistiske miljøer i Danmark?    
Informationssøgningsøvelse (25 minutter), hvor eleverne i deres grupper skal finde eksempler på forskellige typer 

ekstremistiske grupper eller miljøer i Danmark og derefter udvælge ét miljø, som de helt kort kan præsentere for resten 

af klassen med fokus på spørgsmålene: 

a. Hvad ønsker det ekstremistiske miljø at opnå – og hvordan? 

b. Hvad gør, at I vil karakterisere miljøet som ekstremistisk? 

Korte præsentationer, dialog og opsamling i klassen (alternativt parvis mellem grupper) (20 minutter).  

Forberedelsesmaterialer: Bilag 3 Historisk indblik i ekstremistiske miljøer 

 

  

https://stærkefællesskaber.dk/download/undervisning/erhvervsfaglig/elev/Bilag%20lektion%201.pdf
https://stærkefællesskaber.dk/download/undervisning/erhvervsfaglig/elev/Bilag%20lektion%202.pdf
https://stærkefællesskaber.dk/download/undervisning/erhvervsfaglig/elev/Bilag%20lektion%203.pdf


Lektion 4: Hvordan forebygger vi radikalisering?  
Gruppearbejde (30 minutter), hvor eleverne skal drøfte, hvilke forskellige aktører, der er relevante i forbindelse med 

forebyggelsen af radikalisering og ekstremisme og indsætte dem i forebyggelsestrekanten. Der kan fokuseres på 

spørgsmålene: 

a. Hvordan adskiller de forskellige niveauer i forebyggelsestrekanten sig fra hinanden? 

b. Hvilke aktører kunne spille en rolle? Tænk gerne alt fra myndigheder til civilsamfund og andre lokale aktører.  

c. Hvilken type handlinger bør forskellige aktører udøve? 

d. Hvilken rolle kan vi selv spille (som familiemedlemmer, venner, undervisere/skolekammerater)?  

Korte præsentationer, dialog og opsamling i klassen (15 minutter). 

 

Forberedelsesmaterialer: Bilag 4 Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering  

 

Lektion 5: Hvordan skaber vi samfundsforandringer?  
Eleverne skal brainstorme med deres sidemakker om forskellene på (politisk) engagement og aktivisme på den ene side 

og (politisk) ekstremisme på den anden side. Hvornår går engagement og aktivisme hen og bliver ekstremistisk? 

Eleverne kan opstille to kolonner og skrive stikord ned til efterfølgende drøftelse i klassen. Der kan tages udgangspunkt 

i definitioner af radikalisering og ekstremisme fra tidligere lektion (10 minutter).   

Fællesdrøftelse i klassen med udgangspunkt i resultaterne fra brainstorm-aktiviteterne (5 minutter). 

Gruppearbejde (15 minutter), hvor eleverne udarbejder forslag til, hvorfor og hvordan de ved hjælp af forskellige typer 

af demokratiske midler vil få gennemført en given ændring i samfundet . Det kan være alt fra indførelsen af kortere 

skoledage til borgerløn og 16 års valgret. Eleverne kan bruge skema, der ligger som øvelsesbilag. 

Fremlæggelse, hvor grupperne sættes sammen parvis og fremlægger deres ønske og vej til en given samfundsændring 

(10 minutter).  

Introduktion til test (5 minutter). Testen skal sendes til underviseren inden næste undervisningsgang.  

Forberedelsesmaterialer: Bilag 5 Demokratisk samfundsændring (Kvinder og valgret) 

 

Lektion 6: Hvad ved vi om ekstremisme, radikalisering og forebyggelse? Test og evaluering 
Eleverne testes individuelt i den viden, de har opnået igennem dette forløb. Eleven skal besvare testen hjemmefra og 

sende besvarelsen til underviseren, inden lektionen starter.   

Opsamling på læringsmål og lektion 1-5 (15 minutter).  

Gruppearbejde (20 minutter), hvor eleverne hver især gennemgår deres svar fra testen og får respons fra de andre i 

gruppen. Underviseren peger på dialogkontrakten som afsæt for den respons, som eleverne giver til hinanden.  

Dialog i plenum (10 minutter), hvor eleverne evaluerer forløbet og reflekterer over den information, de har opnået om 

radikalisering og ekstremisme.  

Forberedelsesmateriale: Bilag 6 Test af undervisningsforløb om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 

 

https://stærkefællesskaber.dk/download/undervisning/erhvervsfaglig/elev/Bilag%20lektion%204.pdf
https://stærkefællesskaber.dk/download/pdf/tools/Demokratisk%20samfunds%C3%A6ndring.pdf
https://stærkefællesskaber.dk/download/undervisning/erhvervsfaglig/elev/Bilag%20lektion%206.pdf

