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Lektion 1, Hvad er radikalisering?  

Lektionsgennemgang 

 

1. Præsentation for klassen af det overordnede tema, Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, og 

introduktion til, hvad der skal ske i det samlede undervisningsforløb (5 minutter) 

 (PP2) Vi skal i de næste seks undervisningstimer i samfundsfag beskæftige os med emnet ’Forebyggelse af 

radikalisering og ekstremisme’. Lektion 1 i dag vil have sit fokus på, hvad radikalisering og ekstremisme er. 

Lektion 2 og 3 på sociale dynamikker og socialisering. Lektion 4 på medier og magt. Og lektion 5 og 6 på 

forebyggelsen af radikalisering. 

 Radikalisering og ekstremisme er emner, man hører meget om i medierne – ofte i forbindelse med vold og 

terrorisme – men nogle gange er det lidt uklart, hvad begreberne egentlig i sig selv betyder. 

 Først skal vi altså lære om, hvad radikalisering og ekstremisme er. For det er ord, som kan virke lidt abstrakte 

og langt væk, når man f.eks. hører om nazisme, fascisme eller militant islamisme. For hvad betyder alle de her 

begreber? Det kan være med til at gøre problemet større, hvis vi ikke kan tale om det – eller hvis vi bruger 

ordene forkert og forskelligt og ikke forstår hinanden. Jeg vil have jer til at forstå, hvad radikalisering er, 

hvordan det kan opstå, og hvorfor vi som samfund synes, det er et problem. Det handler derudover om at 

forstå, hvad stærke fællesskaber kan gøre, altså om løsningen. Det er deri, at forebyggelsen ligger.  

 Til sidst i forløbet skal vi tale om, hvordan vi selv – elever som lærere, som søskende, venner og bekendte, som 

trænere og frivillige i den lokale spejderforening eller fodboldklub – kan være med til at forebygge og undgå, 

at unge bliver radikaliseret, fordomsfulde og intolerante over for andre. Vi skal nemlig kigge på, hvordan vi kan 

være bedre til at forebygge radikalisering, inden problemet bliver så stort, at myndighederne, for eksempel 

politiet, bliver involveret. Og vi har mange fællesskaber at tilbyde her hos os lokalt.  

 Der er mange definitioner og fortolkninger af radikalisering og ekstremisme, og det er ikke et emne, der er sort 

og hvidt, og hvor alt er entydigt. Tværtimod. Der er mange forskellige forståelser og nuancer, og det er vigtigt, 

at drøftelsen af radikalisering og ekstremisme ikke kommer til at handle om at sætte labels på folk (altså om 

de er ekstremister eller ej), men derimod om at forstå problemer, at kunne tale om dem, at kunne nedbryde 

fordomme og intolerance. Derigennem står vi bedre for at finde løsninger.  

 Min forventning ved udgangen af dette undervisningsforløb er, at I forstår og kan forholde jer nuanceret og 

kritisk til problematikker omkring radikalisering og ekstremisme. Min forventning er også, at I får en bedre 

forståelse for radikaliseringens mange dynamikker, kan diskutere udfordringerne ved ekstremisme og kan 

reflektere over forskellige aktørers roller i det forebyggende arbejde, herunder hvad jeres og vores muligheder 

og ressourcer er i den forbindelse. 

 

2. Introduktion til og start på øvelsen ”Hvad er radikalisering?” (5 minutter)  

 (PP3) Jeg vil nu bede jer om at skrive tre til fem sætninger/statements ned på et stykke papir om, hvad I forstår 

ved ordet radikalisering. Det kan være alt fra oplevelser og nyheder til definitioner, etc. I må gerne tale med 

jeres sidemakker undervejs. I får fem minutter til opgaven.  

 Når I er færdige, skal I vende papiret med forsiden nedad.  

 

3. Tavleundervisning om radikalisering og ekstremisme (20 minutter)  

 (PP4) Her ser I læringsmålet for denne lektion, som vi skal have nået ved lektionens afslutning. 

 (PP5) Lad os først kigge på ordet ekstremisme. Ekstremisme kan defineres som: Yderligtgående holdninger 

og/eller adfærd hos personer, der udviser en stærk intolerance eller et direkte had over for bestemte 
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samfundsgrupper og accepterer anvendelsen af ikke-demokratiske, ulovlige eller voldelige midler for at ændre 

noget i samfundet.  

 (PP6) Lad os lige se på de vigtigste nøgleord i ekstremismedefinitionen og gøre det til ”normalsprog”:  

1. Yderligtgående: Det er dét, ekstrem betyder, altså at man går til yderligheder.  

2. Holdning og/eller adfærd: Der kan være mange forskellige måder, en bestemt holdning kan finde udtryk i 

adfærd på. Der er ikke nødvendigvis en entydig sammenhæng mellem dét at have ekstremistisk ideologi 

og dét at have en ekstremistisk adfærd. Der kan derimod være mange forskellige kombinationer og 

varierende grader af voldsstøtte eller voldsparathed. 

3. Stærk intolerance eller direkte had: Altså, hvor man ikke tolererer, at andre tænker og agerer anderledes 

end en selv - det påvirker altså andre; det er typisk ikke bare noget med, at man isolerer sig helt alene med 

sin ekstremisme. Hvis der er tale om et direkte had, så er den modvilje, der føles mod ”de andre”, endnu 

stærkere og mere aktiv – enten til at ændre dem, udstøde dem eller direkte skade dem. 

4. Accept af ikke-demokratiske, ulovlige og/eller voldelige midler: Nogen ser vold som en integreret del af 

ekstremismebegrebet; andre som en mulighed.  

5. Ønske om fundamentale samfundsændringer som mål: Folk, der ”bare” begår kriminalitet, er typisk ikke 

at definere som ekstremister; det forudsætter, at man vil ændre noget, at man har et samfundsmæssigt 

mål, der er større end det bare at blive rigere selv f.eks.  

 (PP7) Hvis vi så ser på definitionen af radikalisering: så er det: Den proces, en person går igennem i sin udvikling 

hen mod et stadigt mere ekstremistisk tankesæt og eventuelt handlingsmønster.  

 (PP8) Radikalisering er processen hen mod ekstremistiske holdninger og/eller handlinger. 

Radikaliseringsprocessen 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 kommer vi også til at se nærmere på i lektion tre, hvor vi 

skal se to videoer med personer, der har været radikaliseret og fortæller deres historie.  

 Noget andet er, at radikalisering og ekstremisme ikke er bundet op til én politisk retning eller én religion eller 

ideologi. Det er på både højre- og venstrefløjen af det politiske spektrum, og det kan findes i alle religioner. 

Lige nu er der meget fokus på militant islamisme, hvilket særligt skyldes først 9/11 og senere krigene i 

Mellemøsten og de terrorstrømninger, som vi har set de seneste år. Vi skal imidlertid ikke mange år tilbage, 

før de ekstremistiske grupper primært bestod af grupper af højre- og venstreorienterede ideologier. I dag ser 

vi blandt andet højreekstremistiske grupper mobilisere sig omkring deres modstand mod indvandring. Det er 

vigtigt at have sig for øje – altså, at radikalisering og ekstremisme ikke er knyttet til én religion, ideologi eller 

politisk overbevisning. 

 (PP9) Hvad tænker I, når I ser figuren her?  

 Det næste, jeg gerne vil introducere jer til, er, hvad der kan være del af forklaringen på, hvorfor nogle bliver 

radikaliseret, mens andre ikke gør. For der er ikke én forklaring. Det er meget komplekst og afhænger af en 

række faktorer omkring det enkelte individ. Der er ikke nogen facitliste. Det ville ellers være let, hvis vi kunne 

lave én profil på, hvem der bliver radikaliseret og hvorfor, altså en slags tjekliste, men sådan er det ikke.  

 (PP10) Der er dog nogle punkter, hvor vi skal være opmærksomme, selvom ingen af punkterne i sig selv udgør 

en hel forklaring. Vi kan kalde dem push-faktorer, altså noget der ”skubber”:  

 Personlig sårbarhed er sådan et punkt. For det ser ud til, at ekstremistiske fællesskaber kan virke særligt 

tiltrækkende på personer, der af den ene eller den anden årsag oplever usikkerhed omkring sig og er 

sårbare. Det kan være pga. ting, der sker i familien – bestemte hændelser eller generel mistrivsel. 

Ensomhed og frustration er nogle af nøgleordene her, der kan skubbe særligt unge mennesker i retning af 

ekstremistiske netværk – eller kriminelle netværk for den sags skyld. Vi reagerer psykologisk forskelligt på 

de problemer, vi møder i livet, så den personlige sårbarhed varierer fra person til person.  

 En oplevelse af racisme, marginalisering eller eksklusion er et andet punkt. Hvis nogle føler, at de aldrig får 

den samme chance som andre, eller føler, at de hele tiden bliver sat i en negativ bås, så kan det bidrage 

til, at de begynder at tage afstand fra ”mainstream-samfundet” og f.eks. søge mod mere ekstremistiske 
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fællesskaber. Det gælder bestemt ikke for alle, for de fleste finder andre måder at håndtere situationen 

på, men for nogle kan det være blandt faktorerne. 

 En oplevelse af uretfærdighed på et mere politisk plan, for eksempel stærk frustration og vrede over et 

lands udenrigspolitik, krigsengagement eller flygtninge- og indvandrerpolitik, kan også være et punkt. Det 

kan også komme til udtryk i et ønske om at skabe et helt andet samfund. De fleste finder fredelige, 

demokratiske udtryk for deres frustration (politisk engagement, demonstrationer, artikler og 

kommentarer, etc.), men ikke alle.  

 Religion kan også bruges i ekstremistisk, og det kan man desværre se ske inden for alle religioner, også 

kristendommen. I Danmark er det oftest islam, man hører om i den sammenhæng. På den ene side kan 

det lyde logisk at argumentere, at der ligger et eller andet i sig selv radikaliserende i selve religionen, islam. 

Det viser sig imidlertid, at mange af dem, der bliver radikaliseret, har en svag eller ingen religiøs dannelse 

før deres ekstremistiske engagement. Mange kommer faktisk fra familier, hvor religion ikke fylder meget. 

Det får nogle til at argumentere, at manglen på en mere dybdegående forståelse af islam som religion kan 

gøre nogle unge mere modtagelige for ekstreme udlægninger. De mangler simpelthen en sund og moderat 

religiøs ballast at modargumentere fra, siger nogen. Det er et svært og komplekst emne, hvor der ikke er 

ét enkelt, korrekt svar. Sikkert er det imidlertid, at flere af de ekstremistiske grupper bruger islam til at 

tiltrække unge mennesker og til at retfærdiggøre deres ekstreme holdninger og handlinger. Mange 

moderate muslimer anklager ekstremistiske grupper, som Al-Qaeda og Islamisk Stat, for fordrejede og 

forkerte tolkninger af religionen. Under alle omstændigheder fylder debatten om radikalisering og militant 

islamisme rigtigt meget – så det er vigtigt også at forholde sig til religion og måske navnlig til brugen af 

religion.  

 Kriminalitet og voldsparathed kan også være vigtige punkter. For eksempel kan der for personer, der 

allerede indgår i bandesammenhæng, være en kortere vej over til ekstremistiske grupperinger og også til 

brug af vold i ekstremistisk øjemed, end der kan for ”almindelige mennesker”. 

 (PP11) Og hvad er det så, der typisk karakteriserer de ekstremistiske fællesskaber, og som tiltrækker folk (vi 

kan kalde dem pull-faktorer)? Blandt de vigtigste ting er: 

 Sammenhold – dét at føle sig som del af et fællesskab og tilhøre et socialt netværk, der har betydning. 

 Mening – dét, at der pludselig er klare svar på ens problemer og frustrationer, og løsninger på hvad der 

skal til for at bedre ting. Ekstremistiske netværk har typisk sort-hvide forklaringer på, hvordan verden 

hænger sammen, og på hvad der er godt og ondt.   

 Handling – dét, at der ofte er spænding og aktivitet bundet op på ordene… 

 Vi kommer til at vende tilbage til både definitionerne og de her faktorer i løbet af de næste lektioner.  

 

4. Fortsat facilitering af øvelsen ”Hvad er radikalisering?” (10 minutter) 

 (PP12) Jeg vil nu bede jer om at vende jeres papir og kigge på jeres tidligere udsagn om radikalisering.  

o I hvor høj grad har jeres svar ændret sig? Hvad har I lært? 

 Lad os i klassen høre nogle af jeres oprindelige sætninger/udsagn, og hvad I er blevet overraskede over.  

 Det kan f.eks. være om, hvad der forårsager radikalisering, hvem det er et problem for, hvem det rammer. 

 Kender I til nogle konkrete sager i Danmark eller med danske unge?  

 Er der noget, I er blevet nysgerrige på at lære mere om?  

 

5. Opsummering og præsentation af næste lektion (5 minutter) 

 (PP13) Hvis vi vender tilbage til læringsmål – er vi der så? Er der spørgsmål? 

 I næste lektion sætter vi fokus på socialiseringen, altså den proces, hvor vi lærer, hvordan vi skal opføre os, 

hvad der forventes af os, hvordan vi indgår i sociale sammenhænge og som del af forskellige fællesskaber. Og 

så ser vi på, hvad det betyder, når vi taler radikalisering og ekstremisme. 

 


