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Lektion 2 & 3, Socialisering 

 

Socialisering og radikalisering  

Sociale relationer, identitet og tilhørsforhold er ofte meget vigtige for at forstå radikalisering og ekstremisme. Ordet 

socialisering betyder den måde, det enkelte individ tillærer sig de sociale normer, roller og værdier, der er i et samfund.   

Ekstremistiske miljøer tiltrækker folk blandt andet på grund af det sammenhold og fællesskab, de tilbyder. De 

ekstremistiske miljøer tilbyder også et mere simpelt verdenssyn, hvor nogle er gode (dem selv), og hvor andre er onde 

(”de andre”). Det kan skabe mening og klarhed om verden for unge, som ellers har svært ved at finde deres plads i 

samfundet. Ekstremistiske miljøer binder også typisk deres ord op på aktivitet og handling i en eller anden form, som 

kan virke tiltrækkende. På mange måder er det de samme mekanismer, der findes i andre fællesskaber – også i positive 

fællesskaber. Fordi intolerancen og hadet mod ”de andre” imidlertid er så markant, kan de ekstremistiske fællesskaber 

virke endnu mere appellerende på nogle mennesker.  

Medierne fremhæver ofte religion og ideologi som de mest væsentlige forklaringer på, hvorfor unge mennesker 

tiltrækkes af ekstremistiske miljøer og bliver radikaliseret. Det er dog i mange tilfælde et forsimplet og misvisende 

billede. Ofte drages de unge, der bliver tiltrukket af et ekstremistisk fællesskab, i første omgang af følelsen af at høre 

til, at være en del af et fællesskab, at få identitet, anerkendelse og af spænding. Det er måske lige netop disse elementer, 

den unge har savnet i sit liv. I de tilfælde kommer den sociale del først, imens det religiøse eller politiske måske er 

mindre vigtigt, end man godt kunne tro.  
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Socialiseringsprocesser 

Socialisering er den proces, hvorigennem vi hver især indlærer sociale normer, roller og værdier. Det handler altså om, 

hvordan vi lærer, hvordan vi skal opføre os, hvad der forventes af os, hvordan vi indgår i sociale sammenhænge, og 

hvordan vi er en del af forskellige fællesskaber. Som mennesker formes og socialiseres vi gennem hele livet, fordi vi altid 

bliver påvirket af vores omgivelser. Man skelner mellem primær og sekundær socialisering:  

Den primære socialisering finder sted i familien. Den tidlige opvækst og barndom har stor indflydelse på det enkelte 

individ, for her lægges nogle af de fundamentale ”byggeklodser” i vores identitetsdannelse og selvtillid. Det gør en stor 

forskel, om man kommer fra en familie, der giver en omsorg, kærlighed, støtte og positiv anerkendelse, eller om ens 

barndomshjem er præget af fravær og svigt – eller endda af vold og misbrug. Vores familie er dog langt fra den eneste, 

der påvirker vores socialisering. Den sekundære socialisering finder sted i børnehaven, blandt venner, i skoler, i 

sportsklubber, i foreningsfællesskaber, på arbejdspladser, gennem medierne og gennem virtuelle fællesskaber på 

internettet. Kort sagt sker den sekundære socialisering gennem alle de sociale relationer, vi indgår i igennem vores liv, 

og særligt i vores barndom og ungdom. Både positive og negative fællesskaber påvirker vores udvikling og socialisering. 

Internettet og de sociale medier spiller i dag en helt central rolle for unges socialiseringsproces og identitetsdannelse. 

Udover at skabe adgang til enorme mængder information og viden giver internettet mulighed for dannelsen af nye 

fællesskaber og tilhørsforhold, som i høj grad går på tværs af tid og rum, det vil sige, er uafhængige af selv store 

geografiske afstande.  
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Socialiseringens ”os og dem” 
Social kategorisering: Verden er uhyre kompleks. Derfor forsimpler vores hjerne nogle gange virkeligheden ved at 

gruppere mennesker i kategorier, der er lette at forstå. Vi skaber forestiller om, hvem der er ligesom os selv, og hvem 

der hører til en anden gruppe. Dette kan kaldes en social kategorisering og er i sig selv en normal proces. Det er dog 

problematisk, hvis vi bruger kategoriseringen til at sætte andre i en bås, som de ikke nødvendigvis selv identificerer sig 

med, eller når vi bruger kategoriseringer til at forsimple tingene unødigt. 

 

Ekstremistiske fællesskaber: Det er imidlertid problematisk, hvis vores sociale identitet og fællesskab bliver baseret på 

en stærk intolerance eller et direkte had mod bestemte andre grupper. Så kan man sige, at der er tale om negative 

fællesskaber, hvor der faktisk ikke er plads til ”de andre”, hvilket betyder, at fællesskabets medlemmer ikke vil række 

ud til dem, tale med dem og prøve at forstå dem. Ekstremistiske miljøer bygger ofte på et stærkt fællesskab, der tilbyder 

det enkelte medlem anerkendelse, identitet og mening samtidig med, at bestemte grupper uden for miljøet opfattes 

som fjender, der skal bekæmpes. På samme måde som i andre typer fællesskaber er der i ekstremistiske miljøer normer 

for, hvad der er acceptabel og værdifuld adfærd, ligesom der er sanktioner, hvis man ikke følger denne adfærd. Det kan 

være sanktioner i form af udelukkelse fra eller tab af status i fællesskabet, eller det kan være sanktioner i form af 

decideret afstraffelse. Tilsvarende kan der også være forskellige former for belønninger for værdifuld adfærd (positive 

sanktioner).  

 


