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• At eleverne reflekterer over, hvilken rolle de selv kan spille i det forebyggende arbejde mod radikalisering og 
ekstremisme;

• At eleverne drøfter den mulighed, der er for at styrke de fællesskaber, de indgår i, og dermed den mod-
standskraft, sådanne fællesskaber udgør mod radikalisering og ekstremisme. 

Trin for trin

1 Eleverne inddeles i grupper. 

2 Eleverne reflekterer over, hvor de selv indgår i forskellige former for fællesskaber:

• Nogle elever vil have svært ved at komme på fællesskaber, hvor de indgår. Her kan underviseren hjælpe 
dem på vej med spørgsmål à la: Hvad laver du efter skole? Hvor mødes du med dine venner? Har du 
nogle fritidsinteresser? Kunne skolen, fodboldklubben, spejderforeningen eller skaterparken være et 
fællesskab? 

• Eleverne skal ikke blive enige om ét fællesskab, men derimod synliggøre forskellige typer fællesskaber. 
Opfordr eleverne til at tage en runde i deres gruppe, så alle bliver hørt.

Eleverne modtager næste instruktion i plenum, når underviseren vurderer, at alle grupper har noget at arbejde 
videre med.

3 Bed eleverne diskutere, hvad der er de vigtigste ting i et fællesskab for at skabe modstandskraft mod radikalise-
ring og ekstremisme.
Eleverne modtager næste instruktion i plenum, når underviseren vurderer, at alle grupper har diskuteret, hvad 
der er vigtigst.

4 Bed eleverne om at overveje, hvad de hver især kan gøre for at styrke fællesskaber og derigennem være med 
til at forebygge radikalisering og ekstremisme: 

• Eleverne kan opfordres til enten at skrive deres ideer i en samlet tankeboble, i en tankeboble per delta-
ger i gruppen, eller alternativt at markere med stikord direkte ud fra de fællesskaber, som de allerede 
har skrevet under punkt 1. 

• Bed eleverne om at tage billeder/finde billeder/lave tegninger af nogle af de fællesskaber, som de indgår 
i. Billederne skal indgå i elevernes præsentation, for eksempel via PowerPoints.

5 Fremlæggelse: Alle grupper fremlægger foran resten af klassen (cirka 5 minutter per gruppe).


