
Lektion 5 & 6: Forebyggelse og modstandskraft 
 

Formål: Formålet med de følgende to lektioner er, at eleverne opnår forståelse for, hvad forebyggelse og 
modstandskraft mod radikalisering og ekstremisme er. De vil derudover drøfte, hvordan de selv og de foreninger og 
sociale sammenhænge, de er en del af (for eksempel idrætsforeninger, fælleshuset i boligforeningen, mm.), kan have 
en positiv og inddragende effekt, der skaber fællesskab og derved minimerer risikoen for marginalisering og 
radikalisering. Her kan alle eleverne være med og trække på deres personlige erfaring fra forskellige fritidsaktiviteter. 

Læringsmål: Eleven kan diskutere sociale grupper og fællesskabers betydning for forebyggelse mod radikalisering og 
ekstremisme 

Tegn på læring: Eleven kan redegøre for, hvad forebyggelse og modstandskraft betyder. Eleven kan identificere aktører, 
der kan være med til at spille en rolle i forebyggelsen af radikalisering og ekstremisme, og kan derudover diskutere egne 
muligheder for at bidrage til forebyggelse mod radikalisering og ekstremisme. 

 

Hvad gør læreren  Hvad gør eleverne  

Oversigt over forløb for lektion 5 

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

 Tavleundervisning om forebyggelse af radikalisering og 
ekstremisme og om betydningen af modstandskraft (10 
minutter).  
 

 Facilitering af gruppearbejde, hvor eleverne opdeles i 
firemandsgrupper, som hver især drøfter og forbereder 
præsentation om modstandskraft i deres lokalmiljøer i 
forhold til radikalisering og ekstremisme og deres egne 
rolle i den forbindelse (25 minutter). 
 

 Opsamling og præsentation af næste lektion (5 
minutter). 

 
 
Oversigt over forløb for lektion 6 

 Genopfriskning af de vigtigste pointer og formålet med 
gruppearbejdet i lektion 5 (5 minutter). 
 

 Facilitering af de forskellige gruppers fremlæggelser 
(20 minutter). 
 

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

 Evaluering af forløbet (10 minutter). 
 

 
Forberedelsesmaterialer til eleverne: Forebyggelse og 
modstandskraft 

Lektion 5 
Eleverne bidrager med inputs. 
 
 
Eleverne lærer om, hvad forebyggelse og 
modstandskraft er, og hvordan de selv kan være med til 
at skabe modstandskraft i deres lokalsamfund. 
 
Eleverne 1) giver eksempler på fællesskaber, de selv er 
en del af; 2) diskuterer, hvad der er vigtigt i et fællesskab 
for at skabe modstandskraft mod radikalisering og 
ekstremisme; 3) overvejer, hvad de hver især kan gøre 
for at styrke deres fællesskaber og være med til at 
forebygge radikalisering og ekstremisme. 
 
Eleverne modtager information om næste lektion. 
 
 
Lektion 6 
Eleverne får et overblik over de gennemgåede pointer.  
 
 
Eleverne præsenterer gruppevis for klassen og lytter til 
de andre gruppers oplæg. 
 
Eleverne byder ind med kommentarer til lærerens 
opsamling på forløbet.  
 
Eleverne bidrager til evalueringen af forløbet. 
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