
 

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 

Stærke fællesskaber 

 
Dette komplette undervisningsmateriale til i alt 6 lektioner af 45 minutters varighed er udarbejdet med afsæt i de 

nationale kompetencemål inden for samfundsfag for grundskolens 8. og 9. klassetrin. Undervisningsforløbet med titlen 

’Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme’ placerer sig i kompetenceområderne ’Sociale og kulturelle forhold’ 

samt ’Politik’ med fokus på socialisering og identitetsdannelse, sociale grupper og fællesskabers betydning samt 

mediernes rolle.  

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af TrygFonden og CERTA Intelligence & Security med henblik på at skabe større 

forståelse hos de unge for, hvad radikalisering og ekstremisme er, og hvad vi som samfund kan gøre for at forebygge 

det igennem stærke fællesskaber. Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne forstår og kan forholde sig 

nuanceret og kritisk til problematikker omkring radikalisering og ekstremisme. Det indebærer, at eleverne får en bedre 

forståelse for radikaliseringens mange dynamikker, kan diskutere de samfundsmæssige udfordringer omkring 

ekstremisme og kan reflektere over forskellige aktørers roller i forebyggelsesindsatsen, herunder deres egne muligheder 

og ressourcer i den forbindelse. Dette gøres gennem inddragende og problemorienteret undervisning, hvor de unge 

selv byder aktivt og deltagende ind. 

Undervisningsmaterialet er lavet som et komplet og overskueligt forløb med lektionsplan, baggrundslæsning til de seks 

lektioner, detaljerede lektionsgennemgange, cases og PowerPoints til brug i undervisningen samt instruktioner til de 

øvelser, der indgår. Hver lektion er bygget op omkring specifikke læringsmål og evalueringspunkter/tegn på læring. 

Undervisningsmaterialet er udarbejdet med udgangspunkt i rapporten Modstandskraft mod radikalisering og voldelig 

ekstremisme – et eksplorativt studie af modstandskraft i udvalgte danske lokalmiljøer, der blev udgivet af TrygFonden 

og CERTA i februar 2016.  
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Kompetencer og læring i undervisningsforløbet 
 

Kompetence - 
område 

Kompetencemål Færdigheds- og 
vidensmål 

Omsatte læringsmål Tegn på læring 

Sociale og kulturelle 
forhold 

Eleven kan tage stilling 
til og handle i forhold 
til sociale og kulturelle 
sammenhænge og 
problemstillinger 

Eleven kan redegøre 
for sociale grupper og 
fællesskabers rolle i 
socialiseringen. 
 
Eleven kan analysere 
sociale grupper og 
fællesskabers 
betydning for 
socialisering og 
identitetsdannelse. 
 

1. Eleven kan redegøre for, 
hvad en 
radikaliseringsproces 
indebærer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
 
2. Eleven kan diskutere 

sociale grupper og 
fællesskabers betydning 
for forebyggelse mod 
radikalisering og 
ekstremisme 

 
  

Niveau 1: Eleven kan beskrive, 
hvad radikalisering er (Lektion 
1). 
 
Niveau 2: Eleven kan 
identificere gennemgående 
træk og tendenser ved, hvorfor 
nogle bliver radikaliseret 
(Lektion 1).  
 
Niveau 3:  Eleven kan redegøre 
for ekstremistiske miljøers 
tiltrækningskraft og betydning 
for radikaliseringsprocessen 
(Lektion 2 & 3).  
........................................ 

Niveau 1: Eleven kan redegøre 
for, hvad forebyggelse og 
modstandskraft betyder 
(Lektion 5 & 6).  

Niveau 2: Eleven kan 
identificere aktører, der kan 
være med til at spille en rolle i 
forebyggelsen af radikalisering 
og ekstremisme (Lektion 5 & 
6).  
 
Niveau 3: Eleven kan diskutere 
egne muligheder for at bidrage 
til forebyggelse af 
radikalisering og ekstremisme 
(Lektion 5 & 6). 

Politik Eleven kan tage stilling 
til politiske 
problemstillinger lokalt 
og globalt samt komme 
med forslag til 
handlinger. 

Eleven kan diskutere 
aktørers brug af 
medier til at påvirke 
den politiske 
dagsorden og 
beslutninger.  
 
Eleven har viden om 
mediers betydning for 
politik.  

Eleven kan diskutere, hvilken 
rolle politiske udsagn i 
medierne potentielt spiller i 
forhold til radikalisering og 
ekstremisme.  
 

Niveau 1: Eleven kan beskrive, 
hvad der ligger i begrebet en 
politisk dagsorden (Lektion 4).   
 
Niveau 2:  Eleven kan 
analysere mulige årsager og 
politiske dagsordener bag 
kontroversielle udsagn i 
medierne (Lektion 4).  
 
Niveau 3: Eleven kan diskutere 
de potentielle konsekvenser af 
sådanne udsagn (Lektion 4). 



Lektion 1: Hvad er radikalisering? 
 

Formål: Formålet med denne lektion er at nuancere elevernes forståelse af, hvad ekstremisme og radikalisering er, samt 
af hvorfor nogle individer bliver radikaliseret. Intentionen med dagens aktivitet er at arbejde med nogle af de fordomme 
og misforståelser, der ofte knytter sig til forståelsen af radikalisering, så problematikken kan drøftes og behandles mere 
kvalificeret derudfra.  

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

Tegn på læring: Eleven kan beskrive, hvad radikalisering er, og identificere gennemgående træk og tendenser ved, 
hvorfor nogle bliver radikaliseret. 

 

Hvad gør læreren  Hvad gør eleverne  

Oversigt over forløb for lektion 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). 
 

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

• Tavleundervisning om radikalisering og ekstremisme (20 minutter).  
 
 
 

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

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

 
Forberedelsesmaterialer til eleverne: Hvad er radikalisering? 

 

 

Lektion 1 
Eleverne får en idé om formålet med og 
rammen for undervisningsforløbet.  
 
 
Eleverne beskriver med deres egne ord, 
hvad, de mener, ’radikalisering’ betyder.  
 
Eleverne tilegner sig en generel viden om 
og forståelse for begreberne radikalisering 
og ekstremisme – og byder selv ind.  
 
Eleverne revurderer deres forståelse af 
radikalisering. De beskriver, hvad de i 
slutningen af lektionen forstår ved 
begrebet, og diskuterer i plenum, hvorvidt 
og hvordan deres tidligere forståelse har 
ændret sig.  

 
  

https://stærkefællesskaber.dk/download/undervisning/grundskole/elev/1.%20lektion%20-%20Baggrundsl%C3%A6sning.pdf


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-øvelse 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 øvelsen forklaret, får mulighed for at stille 
spørgsmål (hvis der er noget, de ikke forstår) og indgår 
så i øvelsen. Eleverne reflekterer derefter i plenum 
over øvelsen 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


Lektion 4: Medier og magt 
 

Formål: Formålet med denne lektion er at få eleverne til at overveje og drøfte, hvordan mediedækning, sprogbrug og 
udtalelser kan påvirke grupper og individer, bl.a. i forhold til dét at føle sig inkluderet eller ekskluderet i samfundet i 
forskellige sammenhænge.  

Læringsmål: Eleven kan diskutere, hvilken rolle politiske udsagn i medierne potentielt spiller i forhold til radikalisering 
og ekstremisme.  

Tegn på læring: Eleven kan beskrive, hvad der ligger i begrebet en politisk dagsorden. Eleven kan analysere mulige 
årsager og politiske dagsordener bag kontroversielle udsagn i medierne samt diskutere de potentielle konsekvenser af 
sådanne udsagn. 

 
Hvad gør læreren  Hvad gør eleverne  

Oversigt over forløb for lektion 4 

 Genopfriskning af 2. og 3. lektion og de vigtigste 
punkter fra fremlæggelse af cases (5 minutter).  

 

 Tavleundervisning om medier og magt (10 
minutter). 
 

 Facilitering af gruppearbejde relateret til 
fordomstræ, hvor eleverne opdeles i 
firemandsgrupper og tildeles et udsagn, de skal 
arbejde med (15 minutter) 
 

 Fælles opsamling på fordomstræet med fokus på 
årsager og konsekvenser (10 minutter). 
 

 Opsummering og præsentation af næste lektion (5 
minutter) 
 

 
Forberedelsesmaterialer til eleverne: Medier og magt 
 

Lektion 4 
Eleverne bidrager med inputs.  
 
 
Eleverne lærer om mediernes rolle og potentielle betydning 
i forhold til radikalisering og ekstremisme.  
 
Eleverne går ud i deres grupper, hver gruppe med sit 
printede fordomstræ. Eleverne diskuterer det tildelte 
udsagn og skriver derefter deres egen fortolkning af årsager 
og konsekvenser.  

 
Eleverne bliver siddende i deres grupper og byder ind med, 
hvad deres gruppe har skrevet på fordomstræet.  
 
Eleverne modtager information om næste lektion. 
 

 

  

https://stærkefællesskaber.dk/download/undervisning/grundskole/elev/4.%20lektion%20-%20Baggrundsl%C3%A6sning.pdf


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 med mere), 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 og modstandskraft (10 
minutter).  
 
 

  

 Facilitering af gruppearbejde, hvor eleverne opdeles i fire 
grupper, 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 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 nogle eksempler på 
fællesskaber, de selv er en del af; 2) diskuterer, 
hvad der er de vigtigste ting i et fællesskab for at 
skabe modstandskraft mod radikalisering og 
ekstremisme; 3) overvejer nogle ting, de hver 
især kan gøre for at styrke deres fællesskaber og 
derigennem 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. 

 

 

https://stærkefællesskaber.dk/download/undervisning/grundskole/elev/5&6.%20lektion%20-%20Baggrundsl%C3%A6sning.pdf

