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Lektion 2 og 3, Socialisering 

Lektionsgennemgang 

Lektion 2   

1. Genopfriskning af de vigtigste punkter fra 1. lektion om radikalisering og ekstremisme gennem diskussion af 
forskellige udsagn om radikalisering (10 minutter)  

 I sidste time lærte vi om, hvad ekstremisme og radikalisering er for størrelser. Vi var også omkring, at der kan 
være mange misforståelser relateret til begrebet.  

 (PP2) Hvad er radikalisering og ekstremisme?  

 (PP3) Hvem kan blive radikaliseret?  

 (PP4) Hvorfor bliver nogle radikaliseret?  

 (PP5) Hvordan bliver man radikaliseret?  

 (PP6) Hvad kan man gøre for at forhindre, at folk bliver radikaliseret?  

 (PP7-PP18) Lad os se lige samle op på nogle af de ting, vi har lært:  
o Udsagn kommer ind ét ad gangen. Læreren trykker først ”udsagnet” og derefter ”svaret” frem og går 

videre til næste udsagn. 

 (PP19 og PP20) Det her er vigtigt, når vi taler om radikalisering og ekstremisme. Lad os lige minde os om 
definitionerne på ekstremisme igen: 

o [Oplæsning af definitionerne]. Den viden tager vi med os videre til socialiseringsaspektet.  
 

2. Tavleundervisning om socialisering, tilhørsforhold og radikalisering (10 minutter)  

 (PP21) Lad os lige se på læringsmål for lektion 2 og 3. 

 Det er vigtigt at forstå, hvad socialisering er, når man beskæftiger sig med radikalisering og ekstremisme. 

 (PP22) Socialisering er den proces, hvorigennem vi hver især som mennesker gennem livet indlærer sociale 

normer, roller og værdier. Det vil sige lærer, hvordan vi skal opføre os, hvad der forventes af os, hvordan vi 

indgår i sociale sammenhænge og som del af forskellige fællesskaber. Som mennesker formes og socialiseres 

vi gennem hele livet i en løbende vekselvirkning med vores omgivelser.  

 (PP23) 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 ”klodser” i vores identitetsdannelse og 

selvtillid. Det gør en stor forskel, om man starter sit liv i en ressourcestærk familie med omsorg, kærlighed, 

støtte og positiv anerkendelse, eller om barndomshjemmet er præget af fravær og svigt – eller endda af vold 

og misbrug. Familien er dog langt fra den eneste påvirkende faktor i vores socialisering.  

 Den sekundære socialisering finder sted i daginstitutioner, blandt venner, i skoler, i sportsklubber, i 

foreningsfællesskaber, på arbejdspladser, gennem medier og virtuelle fællesskaber på internettet – kort sagt, 

gennem alle de sociale relationer vi indgår i igennem vores liv og særligt i vores barndom og ungdom (samme 

PP som foregående).   

 (PP24) Igennem vores sociale relationer – i både den primære og den sekundære socialisering og i både den 

fysiske og den virtuelle verden, altså online – opbygges vores forestilling om, hvem vi selv er, samt hvad vi kan, 

må og bør som individer og i de forskellige fællesskaber, vi indgår i.  

 Vi opbygger ligeledes forestillinger om, hvem der er forskellig fra os selv, og som ikke hører til i vores fællesskab. 

Det kan kaldes en social kategorisering og er i sig selv en normal proces i individets forståelse af verden. 

Individet har brug for sociale tilhørsforhold og anerkendelse fra andre i fællesskabet. Det er imidlertid 

problematisk, hvis vi – som på billedet her – 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.  
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 (PP25) Hvad er egentligt et fællesskab? Hvad kan det give at være en del af et fællesskab? Og er alle 

fællesskaber positive? Hvad er jeres bud?  

 (PP26) Det er problematisk, hvis vores sociale identitet og tilhørsforhold 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” – og meget ringe mulighed for at række ud til dem, interagere med 

dem og prøve at forstå dem.  

 (PP27) Ekstremistiske miljøer bygger ofte på et stærkt fællesskab, der tilbyder det enkelte medlem 

anerkendelse, identitet og mening, samtidig med, at bestemt grupper uden for miljøet opfattes som fjender, 

der må modarbejdes.   

 Den type ekstremistiske miljøer kan særligt virke tillokkende på børn og unge, som mangler denne følelse af at 

høre til, være en del af noget meningsfyldt og at blive anerkendt.  

 Det kan også for nogle virke tillokkende, at normer (for adfærd) og sanktioner (for efterlevelse/overtrædelse 

af normer og regler) i de ekstremistiske miljøer ofte er skarpere og mere letforståelige end i mange andre typer 

fællesskaber. Det kan særligt appellere til personer, der higer efter klare rammer og kategoriske definitioner af 

godt og ondt, rigtigt og forkert, os og dem, ven og fjende. 

 Medierne fremhæver ofte religion og ideologi som de væsentligste forklarende faktorer for, at unge mennesker 

tiltrækkes af ekstremistiske miljøer og radikaliseres. Det er imidlertid i mange tilfælde et forsimplet og 

misvisende billede, om end der også er eksempler, hvor det er det, der er gældende.  

 Ofte er det dog i første omgang følelsen af at høre til, at være en del af et fællesskab, at få identitet, 

anerkendelse og spænding, der tiltrækker unge mennesker – der måske lige netop savner disse elementer i 

deres liv. I de tilfælde kommer det sociale aspekt først og det religiøse eller ideologisk/politiske aspekt 

efterfølgende.  

 
3. Facilitering af indenfor/udenfor-øvelse (20 minutter) 

 [Denne øvelse skal hjælpe eleverne med at forstå, hvordan vi som mennesker grupperer os, hvordan vi 
kategoriserer andre (altså, at grupperinger ikke altid er selvvalgte), samt hvordan diskrimination og udstødelse 
foregår. Øvelsen kan også bruges til at tale om forholdet mellem minoritet og majoritet. 

o Underviseren står i midten af cirklen og sætter en post-it på ryggen af hver deltager. Én elev får sin 
egen farve (f.eks. grøn), mens de andre elever får én af tre farver (f.eks. rød, gul og blå), som er ligeligt 
fordelt mellem eleverne.  

o Det er en god idé på forhånd at have udvalgt den ene elev (en med gode sociale kompetencer), som 
får sin egen farve.  

o Eleverne bliver bedt om at finde sammen i grupper med samme farve.  
o To regler skal indskærpes:  

 Eleverne må ikke tale sammen.  
 Eleverne må ikke se deres egen farve.  

o Eleverne må gerne hjælpe hinanden ved at kigge på hinandens sedler og sætte folk med den samme 
farve sammen. Det sidste nævnes kun, hvis nogen spørger, for ideen er, at eleverne efterfølgende skal 
reflektere over, hvilke udfordringer og dilemmaer de oplevede, da de skulle agere i øvelsen ud fra 
instruktionerne.  

o Den elev, der har en farve, som ingen af de andre elever har, ender (sandsynligvis – med mindre 
eleverne vælger at bryde instruktionen) med at stå alene efter at være blevet skubbet rundt fra gruppe 
til gruppe. Når eleverne har fundet deres gruppe, og én elev står tilbage, er øvelsen slut, og 
underviseren går over til opsamling på øvelsen.]  

 (PP28) Jeg vil bede jer alle om at stille jer i en cirkel med ryggen ind mod midten.  

 I må ikke tale sammen på noget tidspunkt i øvelsen.  

 Jeg sætter nu noget på jeres ryg – I må ikke se, hvad der er på jeres egen ryg. Øvelsen er ødelagt, hvis I gør, så 
det er vigtigt.  

 I skal lige høre denne instruktion færdig, før I bevæger jer. Om lidt vil jeg bede jer om at finde sammen i grupper 
med andre, der har samme farve som jer. Og husk, at I må ikke se, hvad I selv har på ryggen, og I må ikke tale 
sammen.  
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 [Øvelsen går i gang – øvelsen er slut, når alle har fundet deres gruppe og én person står alene] 

 Spørgsmål rettet mod den, der står tilbage alene: Hvordan var det at stå alene? Hvordan reagerede du? Er du 
ok?  

 Jeg vil bede jer om at blive stående lidt endnu. Fortæl mig:  
o Hvad skete der i denne øvelse?  
o Hvordan grupperede I jer?  
o Hvordan oplevede I dét at danne grupper?  
o Hvordan føltes det, når en anden person forsøgte at blive en del af jeres gruppe?  
o Hvad gjorde I? Og hvorfor?  
o Hvordan føltes det at skubbe væk? Hvordan føltes det at blive skubbet væk?  
o Hvordan relaterer det til de drøftelser, vi har haft om radikalisering?  
o Eventuelt:  

 Er der andre, der har oplevet noget lignende i andre sammenhænge?  
 Har I prøvet det i skolen? 
 Hvad er jeres tanker om, at andre kan bestemme, om du hører til eller ej?  
 Var der nogle af jer, der overvejede at sætte spørgsmålstegn ved den norm, vi som 

undervisere stillede op om, at dem med samme farve skal være sammen?  
 Hvorfor tror I, vi lavede denne øvelse? 

 

4. (PP29) Opsummering og præsentation af næste lektion (5 minutter) 
 

Lektion 3   

1. Genopfriskning af de vigtigste punkter fra 2. lektion om socialisering (5 minutter) 

 (PP2) Hvorfor taler vi om socialisering i forhold til vores tema om radikalisering og ekstremisme? Hvorfor er 
det vigtigt? (Eleverne bidrager med inputs til, hvad socialisering betyder i relation til radikalisering). 
 

2. Introduktion af gruppearbejdet og visning for klassen af to videoer:  ’Mit liv til skræk og advarsel’ og ’I syv 
sind’ (15 minutter) 

 (PP3) I skal nu se to videoer, og bagefter skal I ud at lave gruppearbejde og forberede præsentationer.  

 Den ene video handler om Muhammad, der har været en del af organisationen Hizb ut-Tahrir, og den anden 
om Thomas, der har været højreekstremist. De er begge nu trådt ud af de miljøer, de taler om. 

 For at I er opmærksomme på det, mens I ser videoerne, så er dét, I skal diskutere i grupperne: 1) hvad 
personerne i videoerne selv fortæller om deres tiltrækning til og senere udtrædelse af de ekstremistiske 
miljøer, 2) hvad man kan sige om personernes socialisering og sammenhængen med deres radikalisering. 

 I skal arbejde i fire grupper [læreren opdeler eleverne]. 

 Jeg venter med at fortælle jer, hvilke grupper der skal fokusere på hvilken case, til vi har set videoerne. Nu ved 
I, at der er fokus på, at I skal kunne præsentere svarene for resten af klassen. Det kan I have i baghovedet 
 

3. Facilitering af gruppearbejde (10 minutter)  

 I skal nu i gang med at lave gruppearbejde. Jeg har delt jer i fire grupper. Gruppe 1 og 2 beskæftiger sig med 
casen om Thomas og Gruppe 3 og 4 med casen om Muhammad.  

 I har nu 10 minutter i grupperne til at stille jer selv spørgsmålene:  
o Hvad ved i om hovedpersonernes tiltrækning til og senere udtrædelse af de ekstremistiske miljøer,  
o Hvad man kan sige om personernes socialisering og sammenhængen med deres radikalisering  

 I skal skrive svarene ned i stikord. 

 Efter gruppearbejdet skal I være klar til at præsentere jeres case foran klassen.  

 Jeg vælger kun én gruppe fra hvert tema til at lave præsentationen. De to grupper, der ikke fremlægger, har 
ansvaret for at lave to spørgsmål til den case, som I selv har studeret, som I så stiller til den fremlæggende 
gruppe.  

 Den fremlæggende gruppe må gerne benytte mig (læreren) som livline, hvis I er i tvivl om svaret.  
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4. Facilitering af fremlæggelse (10 minutter) 

 Så er vi klar til at høre en opsummering af jeres drøftelser.  

 Først har Gruppe X 3 minutter, hvor gruppe X derefter stiller spørgsmål til drøftelse. 

 Dernæst har Gruppe X 3 minutter, hvor gruppe X derefter stiller spørgsmål til drøftelse. 

 Lyt godt efter hinandens præsentationer. 
 

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

 (PP4) Lad os lige vende tilbage til læringsmål  – hvordan ser det ud? 

 I den næste lektion sætter vi fokus på mediers magt, sprog og politiske dagsordener set i relation til 
radikalisering og ekstremisme.   


