
 

 

 

Lektion 2 & 3: Socialisering 
 
Formål: Formålet med de følgende to lektioner er at belyse relationen mellem socialisering og radikalisering og gøre 
eleverne i stand til at redegøre for socialiseringens betydning. Eleverne vil blive introduceret til konkrete cases, som vil 
danne afsæt for en diskussion af, hvad der har betydning for radikalisering.  

Læringsmål: Eleven kan redegøre for, hvad en radikaliseringsproces indebærer. 

Tegn på læring: Eleven kan redegøre for ekstremistiske miljøers tiltrækningskraft og betydning for 
radikaliseringsprocessen. 

 
Hvad gør læreren  Hvad gør eleverne  

Oversigt over forløb for lektion 2  
• Genopfriskning af de vigtigste punkter fra 1. 

lektion gennem spørgsmål og ”udsagn og fakta” 
om radikalisering (10 minutter).  

 
• Tavleundervisning om socialisering, tilhørsforhold 

og radikalisering (10 minutter). 
 

• Facilitering af indenfor/udenfor-leg samt 
opfølgning med spørgsmål til elevernes opfattelse 
af legen og egne roller (20 minutter). 
 
 

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

 
 
Oversigt over forløb for lektion 3 

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

 
• Introduktion af gruppearbejdet og visning for 

klassen af de to videoer (15 minutter). 
 

• Facilitering af gruppearbejde, hvor eleverne deles 
i fire grupper, hvor to grupper beskæftiger sig 
med ’Mit had til skræk og advarsel’ og de to andre 
med ’I syv sind. Muhammad – mit system’. (10 
minutter). 

 
• Facilitering af fremlæggelse, hvor to grupper 

præsenterer de to cases, og de to andre grupper 
har ansvaret for at forberede to spørgsmål til den 
case, de også selv har forberedt (10 minutter). 
 

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

 
Forberedelsesmaterialer til eleverne: Socialisering 
 

Lektion 2 
Eleverne bidrager med inputs til, hvad der er ”udsagn og 
fakta” omkring radikalisering. 
 
 
Eleverne lærer om socialisering og gruppedannelse, set i 
relation til en radikaliseringskontekst.  
 
Eleverne får legen forklaret, får mulighed for at stille 
spørgsmål (hvis der er noget, de ikke forstår) og indgår så i 
legen. Eleverne reflekterer derefter i plenum over legen ud 
fra de spørgsmål, læreren stiller.  
 
Eleverne modtager information om næste lektion. 
 
 
 
Lektion 3  
Eleverne bidrager med inputs til, hvad socialisering og 
tilhørsforhold betyder i relation til radikalisering.  
 
Eleverne ser samlet de to case-videoer.  
 
 
Eleverne diskuterer, 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. 
 
 
Eleverne henholdsvis fremlægger, lytter, stiller spørgsmål til 
og drøfter de to cases. 
 
 
 
Eleverne modtager information om næste lektion. 

 

https://stærkefællesskaber.dk/download/undervisning/grundskole/elev/2&3.%20lektion%20-%20Baggrundsl%C3%A6sning.pdf

