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Lektion 5 & 6, Forebyggelse og modstandskraft 

Lektionsgennemgang 

 

Lektion 5 

1. Genopfriskning af de vigtigste punkter fra de tidligere lektioner (5 minutter) 

 (PP2) Hvis vi ser tilbage på de tidligere lektioner, så har vi lært om ekstremisme og radikalisering som begreber. 

Vi var også været omkring, at der kan være mange misforståelser relateret til området. Vi havde vores udsagn 

og fakta-øvelse, hvor vi hæftede os ved følgende hovedpunkter. Radikalisering er:  

o Noget, som kan ske for begge køn (ikke kun for drenge og unge mænd) 

o Ikke bundet til en bestemt religion, ideologi eller politik 

o En proces, der kan udvikle sig vidt forskelligt fra person til person 

o Karakteriseret ved en stigende grad af intolerance og had over for bestemte grupper 

o Noget, som kan ske alle steder, men oftest for folk, der føler sig udenfor (ikke kun i udsatte områder) 

o En proces, der kan modarbejdes 

 (PP3) Ekstremisme er de holdninger eller den adfærd, der er hos personer, der udviser en stærk intolerance 

eller et direkte had over for bestemte samfundsgrupper og accepterer anvendelsen af ikke-demokratiske, 

ulovlige eller voldelige midler til at ændre noget i samfundet. Det er altså ikke bare at have ekstreme 

holdninger. Det er at acceptere, at man vil bruge vold for at nå sit mål.  

 (PP4) Herefter satte vi fokus på de sociale relationer og fællesskabers betydning. Vi kom omkring begreber som 

primær og sekundær socialisering, der henviser til den måde, vi indlærer sociale normer, roller og værdier både 

igennem barndommen og resten af livet. Vi kom også igennem processerne, hvorigennem vi danner vores 

forestilling om, hvem vi selv er, hvad vi kan, må og bør – både som individer og i de forskellige fællesskaber, vi 

indgår i. Og vi så på gruppedannelse og også på, hvordan vi har det med at definere os selv op mod nogle andre, 

der ikke tilhører vores fællesskab. I de ekstremistiske miljøer er den opdeling i ”os og dem” meget skarp og 

baseret på en stærk intolerance og ofte et direkte had mod ”de andre”.   

 (PP5) I sidste time kiggede vi på, hvad der ligger i begrebet ’politisk dagsorden’ og kampen om den politiske 

dagsorden, og hvilken central rolle, medierne – både massemedierne og de sociale medier – spiller i 

formuleringen af den politiske dagsorden. Og også, hvad vores egne udtalelser kan betyde. 

 I dag og næste (og sidste) lektion skal vi arbejde med, hvad I og vi kan gøre for at være med til at forebygge og 

modarbejde, at radikalisering finder sted. Der vil være gruppearbejde i denne og næste lektion, som leder frem 

til en fremlæggelse for klassen.  

 

2. Tavleundervisning om forebyggelse og modstandskraft (10 minutter) 

 (PP6) Lad os lige se på læringsmål for denne og næste lektion. 

 I den danske model/tilgang til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme ligger fokus navnlig på 1) et stærkt 

tværfagligt samarbejde (særligt SSP, det vil sige mellem skole, sociale myndigheder og politi) og 2) håndtering 

inden for det allerede eksisterende sociale og kriminalpræventive arbejde. For radikalisering hænger ofte tæt 

sammen med en række andre problematikker og risici for unge mennesker og kan derfor også med fordel 

håndteres med flere af de samme metoder og erfaringer. 

 Det forebyggende arbejde dækker hele spektret fra bredt oplysningsarbejde rettet mod alle unge (for eksempel 

på skoler og i klubber) til målrettet håndtering af specifikke udfordringer med unge, der måske allerede er 

radikaliseret og eventuelt også kriminelle og voldsparate.  



 

2 
 

 (PP7) Forebyggelsestrekanten: Det spektrum kan også illustreres med en trekant, der ser sådan her ud (billede 

i PowerPoint).  

o Den opbyggende indsats angår os alle. Det er den del, der sikrer, at vi som mennesker trives og har en 

følelse af at høre til. Den opbyggende indsats foregår i hjemmet, i skolen og i klubber og foreninger, 

hvor børn og unge udvikler sociale kompetencer, kritisk sans, samfundsengagement og 

ansvarsbevidsthed. Det er den del af vores opdragelse og uddannelse, der gør os til robuste og 

engagerede medborgere generelt, og som også gør os mindre sårbare over for radikalisering.  

o Den foregribende indsats er rettet mod grupper og personer, der er radikaliseringstruede og på anden 

måde udsatte, det vil sige, hvor der ses tegn på mistrivsel og eventuelt søgen mod ekstremistiske eller 

kriminelle miljøer. Den foregribende indsats er mere målrettet end den opbyggende indsats og 

omfatter blandt andet sociale og kriminalpræventive indsatser i socialt udsatte områder. Målet er at 

stoppe radikalisering i opløbet og at tilbyde positive alternativer til de unge.  

o Den indgribende indsats er rettet mod personer, der allerede er blevet radikaliseret, og som eventuelt 

også har begået kriminalitet.  Målet er at få individerne ud af de ekstremistiske miljøer og tankesæt 

og naturligvis også at få stoppet den voldelige og kriminelle løbebane, de måske har påbegyndt.  

 Forebyggelse er ikke kun en myndighedsopgave. Det er oftest personer, der er helt tæt på den unge med 

problemer, der opdager det først – og kan hjælpe tidligst. Derfor er det vigtigt at inddrage lokalsamfundene 

omkring de unge. 

 (PP8) Lokalsamfund består af en række forskellige aktører – og det er alt fra de lokale myndigheder, skoler, 

væresteder og klubber, fritidsforeninger, biblioteker, den lokale kiosk og butik, boligforeningen, moskeen og 

kirken samt de nære relationer. De aktører er afhængige af hinanden, når det for eksempel kommer til, om det 

er et trygt og godt sted at bo, og også om det er et sted, hvor man vil etablere sig med en forretning, et firma 

eller en restaurant.  

 (PP9) Modstandskraft stammer egentlig fra naturvidenskaben, hvor det refererer til en organismes evne til at 

overleve og tilpasse sig skiftende omstændigheder og farer. I en mere samfundsvidenskabelig sammenhæng 

skal det forstås som robusthed og en evne til at håndtere og overkomme problemer, blive klogere og finde nye 

løsninger, der mindsker risikoen for, at de samme problemer opstår på ny.  

 Hvis man for eksempel har været ude for en oversvømmelse eller et jordskælv er det afgørende selvfølgelig, at 

man i første omgang overlever, men også at man lærer af problemet, således at man næste gang, der er 

oversvømmelse, ikke står med de samme oversvømmede huse eller den samme sammenbrudte elforsyning.  

 I forhold til radikalisering består modstandskraft blandt andet i den sammenhængskraft og det modsvar, der 

er hos aktører lokalt. Det kan spille en stor rolle i indsatsen mod radikalisering og i forebyggelse på de tre 

niveauer, vi lige har set på.  

 (PP10) De forskellige aktører, der indgår i forhold til forebyggelse og modstandskraft: 

o Når det kommer til forebyggelse af radikalisering, er en vigtig pointe, at myndighederne – for 

eksempel kommunen og politiet – ikke kan stå for det forebyggende arbejde alene. Myndighederne 

spiller en stor rolle. Men myndighederne er ikke nødvendigvis dem, der er tættest på i hverdagen, og 

som kan se de små forandringer, der sker løbende, eller fornemme begyndende mistrivsel. Den gode 

forebyggelse handler om, at de unge, der måske ikke har det så godt, og som kunne være på vej ud i 

en radikaliseringsproces, bliver inkluderet i de positive fællesskaber, der er i lokalområdet.  

o Det handler altså om at se, hvor der er fællesskaber i lokalmiljøet. Det er jo mest oplagt i familien, at 

vi føler et fællesskab og stærkt tilhørsforhold. Nogle gange kan det imidlertid være svært for familien 

at forebygge radikalisering alene. Det kan være, at familien ikke ved, hvad de skal gøre for at hjælpe, 

at de er bange for at spørge kommunen eller politiet til råds omkring deres bekymring, og det kan 

også være, at det handler om en mindre velfungerende familie.  

o Et andet oplagt sted at kigge er her i skoleregi. Det er blandt andet i skolen, at I som elever skal få 

opbygget en kritisk sans overfor informationer fra diverse informationskilder, også på internettet. Der 
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er masser af eksempler på politisk og ekstremistisk propaganda fra personer og grupper, der gennem 

til tider urigtige forklaringer ønsker at præge unge menneskers holdninger og ageren. Her er det vigtigt 

at have en kritisk tilgang til ny viden og informationer og gøre sig kritiske overvejelser overfor kilden 

til informationen.  

o Vi skal også kigge på de klubber og væresteder, hvor de unge tilbringer tid i eftermiddags- og 

aftentimerne. Hvis pædagogerne og resten af personalet har ressourcer til det, kan de spille en stor 

rolle i forhold til at afdække mistrivsel og tegn på radikalisering. Klubben kan udgøre et vigtigt sted – 

både at høre til og at blive hørt. Her kan der – igen under forudsætning af, at ressourcerne er til stede 

– være en følelse af at være i et tillidsvækkende rum, hvor man får lov til at høre til og tale højt om 

følelser eller problemer.  

o De frivillige foreninger, herunder sportsklubberne, kan også spille en stor rolle. Her kan vi mødes på 

tværs af køn, alder og uddannelsesniveau for at være sammen om en fælles sag. Det kan for eksempel 

være, at man engagerer sig i indsamling til humanitært hjælpearbejde gennem en dansk 

ungdomsorganisation. Hvis man kommer i en politisk ungdomsforening kan det også være et afløb for 

politisk diskussion og følelsen af at være en del af et handlingsfællesskab. Fodboldklubben kan for 

eksempel tilbyde et fællesskab, hvor der er mindre fokus på holdninger, men i højere grad øje på det 

fælles mål om at blive bedre til den konkrete sport og vinde nogle kampe i fællesskab.  

o Derudover kan de moderate religiøse fællesskaber spille en meget vigtig rolle i forhold til at udfordre 

de ekstremistiske tolkninger af religion, eksempelvis islam.  

o Det er altså fællesskaber, der allerede er til stede i lokalmiljøet, og som ikke nødvendigvis arbejder 

med radikalisering specifikt. Det er slet ikke nødvendigt. Det handler i højere grad at se på, hvordan 

de fællesskaber, der allerede er tilstede, i endnu højere grad kan inkludere også unge, der er på 

kanten. Det er nemlig fællesskaberne og følelsen af anerkendelse, der primært kan forebygge, at et 

ungt menneske bliver radikaliseret.  

o Hvad er vi gode til her hos os lokalt? Få eleverne til at komme med nogle eksempler.  

 

3. Facilitering af gruppearbejde, hvor eleverne diskuterer, hvordan de hver især kan skabe modstandskraft i 

deres lokalmiljøer og forbereder en præsentation for resten af klassen (25 minutter) 

 (PP11) Jeg har inddelt jer i følgende grupper (fire grupper i alt).  

 I skal arbejde i gruppen i denne og næste time med en øvelse, der består af fire dele:  

a) Først skal I give nogle eksempler på fællesskaber, I selv er en del af. Det kunne være en 

fodboldklub, spejderforening, klub, skole eller nede i skaterparken. Der må gerne være mange 

forskellige fællesskaber – I skal ikke blive enige om en, men derimod synliggøre forskellige 

fællesskaber. Tag en runde i jeres gruppe, så alle bliver hørt.  

b) Dernæst skal I diskutere, hvad der er de vigtigste ting i et fællesskab for at skabe modstandskraft 

mod radikalisering og ekstremisme. Hvordan kan fællesskaber være med til at forebygge?  

c) Sidste spørgsmål er, at I skal overveje, hvad I hver især kan gøre for at styrke jeres fællesskaber 

og derigennem være med til at skabe et inkluderende miljø omkring jer. 

d) I skal fremlægge jeres drøftelser for klassen. Her får I fem minutter hver til en fremlæggelse.  

 I må i grupperne blive enige om, hvordan I vil fremlægge for klassen. Vær gerne kreative. Det kan være 

alt fra en billedcollage til en stop motion-film eller et rollespil – eller hent inspiration fra andre gennem 

#stærkefællesskaber. Jeg vil dog anbefale jer løbende at få skrevet jeres svar ned.  

 

4. Opsamling og præsentation af næste lektion (5 minutter)  

 Såfremt klassen har dobbeltlektioner, udgår dette punkt, og der tilgår fem minutter ekstra til gruppearbejde.  

 Mind eleverne om, at de gerne må arbejde videre med opgaven som hjemmearbejde.  
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Lektion 6 

1. Genopfriskning af formålet med gruppearbejdet i lektion 5 (5 minutter) 

 (PP12) I sidste lektion satte vi gang i et gruppearbejde, hvor I med afsæt i jeres viden om radikalisering og 

ekstremisme, socialisering, medier og forebyggelse er i gang med at lave en afdækning af, hvordan I og andre 

omkring jer i vores lokalmiljø kan være endnu bedre til at forebygge mod radikalisering. Læringsmålet fremgår 

af dette slide.  

 I har været i gang med at kigge på, hvad forskellige fællesskaber her i vores lokalområde har af styrker og 

svagheder.  

 Jeg vil nu bede jer om at fremlægge over for klassen, hvad I har fundet ud af.  

 

2. Facilitering af de forskellige gruppers fremlæggelser (20 minutter)  

 (PP13) Alle grupper fremlægger foran resten af klassen – ca. 5 minutter per gruppe.  

 

3. Opsamling på de vigtigste punkter fra hele forløbet (10 minutter) 

 

4. Evaluering af forløbet (10 minutter) 

 (PP14) Hvad tager I med jer fra dette temaforløb om forebyggelse mod radikalisering og ekstremisme?  

 Hvad har der været af overraskelser? Hvem kan pege på nogle punkter, som I ikke kendte på forhånd?  

 Har forløbet gjort, at I har fået lyst til at gøre noget anderledes? Vil I for eksempel selv forsøge at være mere 

aktive i det forebyggende arbejde? Hvis ja, vil I dele nogle konkrete tanker?  

 Intentionen var, at vi med dette forløb kom igennem følgende tre læringsmål. Hvad siger I til det?  

o Eleven kan redegøre for, hvad en radikaliseringsproces indebærer. 

o Eleven kan diskutere, hvilken rolle politiske udsagn i medierne potentielt spiller i forhold til 

radikalisering og ekstremisme.  

o Eleven kan diskutere sociale grupper og fællesskabers betydning for forebyggelse mod radikalisering 

og ekstremisme.  

 

 

 


