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Skolemateriale 

Forestillingen ”Radikaliseret” har unge i 13 – 18 årsalderen som sin målgruppe, og omsat til skolens 

klassetrin bliver forestillingens målgrupper så: 

7.- 8. klassetrin 

8.- 9. klassetrin 

Ungdomsuddannelserne: (efterskoler), fagskoler, gymnasierne 

Skolematerialer her vil især være relevant for de to folkeskolegrupper og efterskolerne, men der er også 

lagt opgaver ind, som vil kunne anvendes i f.eks. samfundsfag i gymnasiet. 

Jeg har på en skole i Roskilde Kommune spurgt flere elever på 8.klassetrin (inkl. klassens dygtige dreng), om 

de kender ordet radikalisering. De har alle svaret nej. Måske har de hørt ordet, men de har ingen konkret 

viden om, hvad det betyder, svarer de, ud over at det måske har noget at gøre med at være (politisk) 

radikal.  

Her ligger begrundelsen for den indledende øvelse om at forklare forestillingens / foredragets titel for 

eleverne. 

Forestillingens hensigt er at hindre, at nye børn / unge bliver radikaliseret, først og fremmest af hensyn til 

deres egen sociale trivsel og deres netværk, men i høj grad også for at mindske terror og terrorfare i vores 

samfund. Og endelig nævnes der i forestillingen også det økonomiske aspekt, hvor det angives, at for hvert 

barn / hver ung, der ikke er blevet radikaliseret, har samfundet sparet 200 mill. kroner. 

”Radikaliseret” forholder sig til disse tre aldersgrupper: 

De yngste bibringes kendskab til, at de kan være udsat for fake news / manipulation / 

indoktrinering 

Tilsvarende mellemgruppen, hvor eleverne ligeledes skal bevidstgøres om 

radikaliseringsforsøgene i deres hverdag, og de skal desuden hjælpes til at træffe egne 

seriøse valg i deres omgang med ”venner”, så de ikke gradvist bliver radikaliserede. 
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De ældste skal bevidstgøres om den radikalisering, der foregår i vores samfund, ligesom de 

på et samfundsetisk grundlag skal påvirkes til at søge viden og tage stilling til 

konsekvenserne af radikalisering, uanset om det gælder den politiske eller den religiøse (som 

i en række mellemøstlige stater lader de to aspekter blive hinandens værdigrundlag med 

gensidig argumentation og ”bevisførelse”). 

 

Opgaveoversigt: 

 

Bemærk, at opgaverne ikke er angivet i en slags kronologisk rækkefølge, hverken aldersmæssigt i relation til 

eleverne eller emnemæssigt, for de kan spænde over flere klassetrin. 

Læreren skal selv ind og vælge de opgaver ud, der er relevante for klassens alder, elevernes modenhed samt 

den undervisningstid, der er til rådighed, - - og så det sigte læreren har med sin undervisning. 

 

Opgavenummer 
 

Opgaveindhold Elevaktivitet Pejling om niveau 

 
(Bør gennemføres 
inden eleverne 
ser forestillingen) 
 

 
Afklaring af, hvad begrebet 
RADIKALISERING rummer 

 
Gruppedrøftelse og 
plenum 

 
7. og 8. klassetrin 

 
Opg. 1 

 
Var forestillingen i sig selv 
manipulerende? 
 

 
Individuel skriftlig 
besvarelse, opsamling i 
plenum sidst i forløbet 
 

 
Alle årgange 

 
Opg. 2 

 
Skal samfundet betale? 

 
Skriftlig individuel opgave  
(Bør løses tidligt i forløbet 
med 
opgavebesvarelserne) 
 

 
Nok mest relevant fra 8. 
klassetrin og opefter 

 
Opg. 3 
 

 
”Ensomhed er roden til 
radikalisering” 
 

 
Skriv en artikel med en 
specifik vægtning. 
Læs en avisartikel og 
sammenhold indholdet 
med det, eleverne selv er 
nået frem til 
 

 
8. – 9. klassetrin samt 
ungdomsuddannelserne 

 
Opg. 4 

 
Man får en holdning ud fra det, 
man hører! 
 

 
Hviskeleg 

 
7.-8. klassetrin 

 
Opg. 5 

 
Hvem stemmer DU på? 
(Hvad styrer din holdning?) 
 

 
Arbejde med politiske 
partiers programmer 

 
8.-9.klassetrin 
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Opg. 6 
 

 
Min far! 

 
Klassedrøftelse og skriftligt 
arbejde 
 

 
7.-8.klassetrin 

 
Opg. 7 

 
Fake news? 
 

 
DR’s: DETEKTOR 
Undervisningsprogram om 
falske nyheder 
 

 
8.-9.klassetrin 

 
Opg. 8 

 
Politiker for en dag 
 
 

 
Større, mangesidet 
opgave, der evt. kan 
afrundes med et 
forældremøde 
 

 
Fra 8. klassetrin og opefter 
 

 
Opg. 9 
 

 
”Der findes ingen nemme 
løsninger” 
 

 
Klassedrøftelse 
 

 
Alle årgange 

 
Opg. 10 
 

 
Et brev til Christopher 
 

 
Skriftlig opgave 
 

 
7. – 8. klassetrin 

 
Opg. 11 
 
 

 

Radikaliseringen i vores samfund 

 
Kildemateriale til 
samfundsfag vedrørende 
faktorer, der kan føre til 
radikalisering 
 

 
Gymnasieniveau 

 

Holbæk Teater ønsker med denne forestilling at være en brik i denne ”undgå-radikaliserings-proces”. 
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Orientering til læreren inden klassen skal se forestillingen: 

 

NB.:     

Læreren bør åbne linket nedenfor og læse Teateravisteksten, inden eleverne introduceres til ”foredraget” (: 

teaterforestillingen!). 

Artiklen giver et godt overblik over, hvad der venter eleverne i forestillingen, der skal fremstå som et 

foredrag. 

 

”TEATERAVISEN” 

 

Titel: ”Foredragsfinten i fri dressur” 

(Den 11.11.2019, skrevet af Betina Rex) 

https://het.dk/wp-content/uploads/2019/11/Radikaliseret_Teateravisen.pdf 

 

Som det fremgår af omtalen i Teateravisen, skal eleverne tro, at de er blevet samlet til et foredrag om 

terror i vores samfund og dermed om, hvordan unge kommer ind i at blive terrorister, - ganske ligesom 

eleverne kender det fra andre foredrag på skolen om ”narko”, kriminalitet m.m., hvor politiet eller en SSP-

konsulent er oplægsholder. 

Eleverne vil formodentlig fra Teatrets PR-materiale vide, at oplægget / foredraget hedder ”Radikaliseret”, 

og her bør eleverne have kendskab til dette ords indhold. 

Forestillingsmanuskriptet har denne definition:  

Radikalisering er, når et helt almindeligt menneske pludselig udvikler en fanatisk tro på et 

eller andet – det kan være en religion eller en politisk ideologi – og på baggrund af denne her 

nye, fanatiske overbevisning kaster sig ud i vold og måske endda terror.  

Den Danske Ordbog har denne ikke væsensforskellige definition: 

Radikalisering er en proces hvorved nogen eller noget gøres (mere) gennemgribende, 
dybtgående eller yderligtgående især om (unge) mennesker som påvirkes i en 
fundamentalistisk eller kriminel retning 

 

 

  

https://het.dk/wp-content/uploads/2019/11/Radikaliseret_Teateravisen.pdf
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Opgaver i forbindelse med forestillingen: 

 

 
Inden forestillingen: 

 

 

Mange af de yngste elever inden for målgruppen er formodentlig usikre på, hvad ordet radikaliseret 

dækker: 

 

  

  

 

HVORDAN kan man påvirke andre til at forandre sig så meget, at de bliver helt 

anderledes / radikaliserede? 

(…. forstået sådan, at det, personen i forvejen selv mener, ikke er godt nok mere, og kun det, ”de nye 

venner” vil have hende / ham til at mene, opfattes som rigtigt.) 

Eventuelle hjælpespørgsmål: 

Hvad siger man til sine venner, der er ved at forlade vennekredsen for at blive 

radikaliseret af nogle udefra? 

Hvordan behandler man dem i hverdagen på skolen eller i fritiden? 

Hvordan kan man påvirke deres selvtillid, så de igen tror mere på sig selv og 

deres gamle venner, end de nu tror på deres nye ”radikaliseringsvenner”? 

Hvordan giver man dem en opfattelse af, hvad der i vores verden er rigtigt og 

forkert?  

 

Opgaven kan laves som gruppedrøftelse med efterfølgende plenum, og læreren kan samle op ved at spørge 

eleverne, hvordan den elev har det, som udsættes for de andre elevers påvirkning (eller måske ringeagt). 

Eleverne får en række ord / sætninger, de kan bruge til at beskrive, hvordan ”offeret” mon 

har det psykisk efter at have været igennem denne påvirkningsproces: 

 
De føler sig sikre, fordi de nu har én 
holdning, som vennerne åbenbart synes er 
den rigtige 
 

 
De kommer i konflikt til deres forældre og 
søskende, fordi de nu står med andre 
meninger og derfor ikke føler sig gode nok 

  

En ganske 

almindelig ung 

En ENSRETTET ung 

med fanatiske 

meninger 
Påvirkning mod 
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De er bange for, hvad deres forældre vil 
sige 
 

De lader andre bestemme over sig 
 

 
De forsøger at finde nogle lidt ældre unge, 
som har samme meninger, og dem holder 
de sig så til 
 

 
De får meget negative følelser over for 
andre mennesker, der mener noget andet, 
end de selv gør 

 
De forsøger sig med selvskade for at få ro 
på indeni 
 

 
De glæder sig over nu at vide, hvad der er 
rigtigt og forkert i verden 

 
De begynder at søge helt nye grupper på 
internettet (Facebook, instagram………), 
hvor de kan føle sig trygge, alt mens de 
kommer mere og mere i konflikt med deres 
tidligere venner 
 

 
De glæder sig over at have fundet en ny 
rolle, og den forsøger de at dele ud til alle 
andre. 

 
Man deler sine ”venner” op i de rigtige 
venner og dem, man i stedet bekæmper, 
fordi de har forkerte meninger 

 
Den unge indser, at der kun er én holdning, 
som er den rigtige, og hun / han fordømmer 
sig selv, hvis hun / han ikke følger den 
holdning 
 

 
Man sover ikke så godt om natten 

 
Man kan være bange for at gå på gaden, for 
tænkt hvis man møder nogle af ”de 
forkerte”!! 
 

 

Denne drøftelse med eleverne kan blive vanskelig i en 7.klasse, hvor elevernes omverdensyn og deres 

individuelle selvforståelse nok varierer enormt i kraft af deres forskellige modenhedsniveau. 

Der kan derfor ligge en fare i, at denne klassedrøftelse vedrørende at påvirke hinanden målrettet kan ende i 

en klassedebat om for og imod mobning, og det er ikke hensigten. 

Målet skal være, at eleverne får øjnene op for, at hvis en ”fra klassen eller vennekredsen” stærkt 

fordømmer de andres ”normale” holdninger og vil have dem til i stedet at have ekstreme synspunkter, da 

betegner vi vedkommende som RADIKALISERET. 

(Opgaven er tænkt anvendt i de yngste af målgruppens klassetrin, og spørgsmålene er derfor udarbejdet 

med en vis enkelthed som grundlag. Den kan dog også anvendes på folkeskolens ældste klassetrin, men så 

skal der måske andre reaktionsmønstre ind i forbindelse med offerets reaktioner: 

- Hun / han opdager slet ikke, at klassekammeraterne tager afstand ved opgaveløsninger i 

projekter på skolen 

 

- Hun / han finder sympatisører uden for skolens verden 
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- Hun / han reagerer ikke på, at andre fortæller, at hendes / hans sprog har ændret sig og 

måske er blevet mere ”militaristisk” eller afstumpet 

 

- Personen er selv rigtig tilfreds med at være nået frem til en afklaring, og det giver hun / 

han udtryk for. 

 

- Den rå overflade skjuler måske noget af alt det, personen ikke har turdet tage stilling til i 

sit eget liv og derfor har fortrængt det helt ned i glemslens dybeste kælder. 

 

Fremmedlegionen: 

I forestillingen forklares det, hvad fremmedlegionen er for en type militærenhed, men replikken er lang og 

kompleks, så forklaringen et sat ind her, for at læreren kan gennemgå indholdet, inden klassen ser 

forestillingen. 

(Direkte klip fra manuskriptet:) 

Kan du ikke lige forklare, hvad Fremmedlegionen er? Det er ikke sikkert, alle ved det.  

CHRISTOPHER:  

Altså, det er en militærenhed, som den franske hær har nede i Nordafrika. Det er den hårdeste 

militæruddannelse i verden. Når man melder sig, skriver man under på en femårig kontrakt, og den kan 

ikke siges op. Man han ikke bare fortryde, og i starten, de første måneder, der nedbryder de én psykisk. 

Man bliver behandlet som om man er ingenting. Som om man er værre end ingenting. Så først, når man 

helt har glemt, hvem man er, så bygger de én op igen, helt forfra. Lærer en, hvordan man skal tale, og 

hvordan man skal tænke, og hvordan man skal opføre sig. Så får man et nyt navn. Et fransk navn, også 

selvom man er fra Finland eller Rusland. Det giver sådan et helt specielt sammenhold. Min far fik navnet 

Leboucher. De har også et motto. ’Legio patria nostra’. Det er latin. Det betyder ’Fremmedlegionen er 

vores fædreland.’ Legionen er ens nye land, ens nye familie. Den er det eneste, der betyder noget. 
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Efter forestillingen: 
 

 

Opg. 1: 

Var forestillingen i sig selv manipulerende? 

Individuel skriftlig besvarelse, opsamling i plenum sidst i forløbet 

 

Forestillingen illustrerer sit eget budskab: tro ikke alt, hvad ”man ”vil have dig til at tro på, for du bliver let 

narret! 

Du skal være på vagt! 

 

Når forestillingen er slut, ved alle elever, at de har været udsat for ”et blufnummer”. Eller brug et pænere 

ord og sig, at teatret har udsat tilskuerne for den samme holdningsbearbejdelse (manipulation?), som 

pressen, politikerne, og andre med klare og i nogle tilfælde styrende holdninger udsætter dem for. 

Forhåndsoplysningen var, at de skulle høre et oplæg om radikalisering. 

Situationen var, at de selv blev manipuleret til at tro, at det hele var sandt ……………… og så var det fiktion, 

men med bund i virkeligheden. 

 

Opgave: 

Eleverne skal efter at have set forestillingen skrive alle de steder ned, hvor de fik en anelse om, at de blev 

manipuleret. 

Læreren samler sammen på svarene og laver en punktvis optælling af elevernes svar, som efterfølgende 

forelægges klassen (til drøftelse?) med hensigten at øge deres opmærksomhed på, at de ikke skal stole på 

alt, hvad andre gerne vil have dem til at tro på. 

Facit: 

Måske er der flere svar end de her angivne, men nedenstående er mine bud som tilrettelægger af 

opgavesættet: 

o Der er brugt lokale stednavne og lokale personnavne, som eleverne formodes at kende 

o Der er overvågningsudstyr i mosen, hvor svanen svømmede 

o ”Robert Ndolo” eksisterer ikke som afrikansk politiker 

o ”Den Østafrikanske Demokratiske Republik” eksisterer ikke 

o Det er ikke muligt at hente en fængslet morder ud af fængslet til et foredrag på en skole 

o Ville en politibetjent række et gevær til publikum, også selv om der ikke var ammunition i? 

o Ville det kunne ske i virkeligheden, at politiet giver en fange nye oplysninger om hans far midt 

under et foredrag, som fangen medvirker ved? 
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Opg. 2: 

Skal samfundet betale? 

Skriftlig individuel opgave (bør løses meget tidligt i forløbet med opgaverne) 

 

Udskrift fra Manuskriptet s. 3: 

 

POLITIINSPEKTØREN: Bekæmpelse af terror udgør beklageligvis en stadig større del af politiets arbejde. 

Siden Omar al Husseins angreb på synagogen i København i 2015 har politiet brugt over en million 

mandetimer på at beskytte jødiske institutioner i Danmark. En million mandetimer. Det svarer til mere 

end femhundrede fuldtidsansatte politifolk, der ikke laver andet end at beskytte borgere med jødisk 

baggrund. Det har indtil videre kostet samfundet over to hundrede millioner kroner. Dertil kommer 

overvågning af lufthavne, togstationer, af Christiansborg, for slet ikke at tale om personbeskyttelse af 

politikere og tegnere og forfattere og andre, der er udsat for trusler fra radikaliserede miljøer. I 2016 gav 

Folketinget politiet en ekstrabevilling på 1,9 milliarder kroner over en fireårig periode til 

terrorbekæmpelse. For de penge kunne vi reducere antallet af indbrud med op mod fyrre procent.  

PSYKOLOGEN:  Eller vi kunne bruge dem på alt muligt andet. På sundhed og skoler og grøn energi og 

cykelstier. 1,9 milliard er, hvad det koster at sende 27.000 børn i skole i et år. Eller hvad det koster at 

opføre vindmøller, der kan forsyne et større antal hjem med grøn energi. Så hvordan forhindrer vi terror? 

Det gør vi ved at forhindre radikalisering. Hvis vi kan forhindre folk i at få den idé, at de skal gå ud og slå 

nogen ihjel eller sprænge en bygning i luften, så har vi nået vores mål. Men hvordan gør man det?  

 

Opgave: 

(Ovenstående tekstudsnit kopieres til eleverne) 

Hvad er din holdning til, om samfundet skal betale for beskyttelse af udsatte personer i vores land i 

forbindelse med, at de er i fare for at blive udsat for attentater eller andre former for voldelige overgreb fra 

radikaliseredes side. 

Spørgsmålet hviler på, at de udsatte intet samfundsskadeligt har gjort, og de har ”bare” benyttet sig af 

vores grundlovssikrede ytringsfrihed. 

a. Skal vi beskytte og betale? 

Hvorfor (: begrund dine svar) 

 

b. Skal vi undlade at beskytte de udsatte?  

Hvorfor (Begrund dit svar) 

Hvad kan konsekvensen være ved at undlade at sætte beskyttelsen i værk? 

Er du villig til at acceptere de konsekvenser? (Det kunne jo være din egen familie, der ville blive 

ofrene.) 
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Alle elevsvarene lægges i en kuvert, og den holdes lukket frem til, at klassen er færdig med at arbejde med 

radikaliseringsemnet. 

Herefter åbnes kuverten, læreren læser svarene, og eleverne får dem tilbage. 

Der afrundes så med en klassedrøftelse af, om eleverne undervejs har skiftet holdning (helt eller delvist), og 

måske inddrages samfundsfagslæreren, hvis det emnemæssigt passer ind i undervisningen i det fag. 

 

Opg. 3: 

”Ensomhed er roden til radikalisering” 

Et blandet opgavesæt (inkl. at skrive stil) 

Kilde:    

Politikens den 21.2.2020 s.2. ”Ensomhed er roden til radikalisering”, hvor Holbæk Teater har købt 

rettighederne til at medtage artiklen her i dette skolemateriale: 

  



De plejede at dyrke had,
isolation og vold. I dag 
sidder tre tidligere 
radikaliserede side om 
side. De sætter sammen
med en række unge fokus
på, hvordan man kan 
forebygge ekstremisme. 
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NYHEDSANALYSE
JENS LENLER
USA-KORRESPONDENT, LAS VEGAS, NEVADA

H otel Paris Las Vegas er et af spille-
byens mest vanvittige steder,
bygget op omkring kæmpemæs-

sige kopier af Eiffeltårnet og Triumfbuen,
der er klistret på den enorme bygning
udendørs – og med en kopi af Paris’ gade-
billede med husfacader og gadelygter in-
dendørs i underetagen. Stedet, hvor de-
mokraternes tv-debat blev afholdt natten
til torsdag, ser ud, som om en milliardær
har fået en fiks idé og så ellers bare ladet
dollarsedlerne flyve.

Kritikere mener, at multimilliardær og
forhenværende borgmester i New York,
Michael Bloomberg, har gjort det samme,
bare med præsidentposten i USA som sit
private projekt.

Derfor var det ventet, at de fem andre
demokratiske kandidater ville angribe,
da Bloomberg var på scenen for første
gang i Hotel Paris Las Vegas teatersal.

Og det skete også. Mildt sagt. Eller som
den progressive kandidat Elizabeth War-
ren efter et par minutter nærmest råbte:

»Jeg vil gerne tale om, hvem vi er oppe
imod. En milliardær, der kalder kvinder
’fede duller’ og ’hestefjæsede lesbiske’, og
nej, jeg taler ikke om Donald Trump. Jeg
taler om Bloomberg. 

Demokraterne kommer ikke til at vin-
de, hvis vi får en kandidat, der har en hi-
storie med at skjule sin skattepapirer og
chikanere kvinde og støtte racistiske poli-
tikker. Demokraterne tager en stor risiko,

hvis vi udskifter én milliardær med en an-
den«. Michael Bloomberg måtte tage og
give igen på tæv, som slet ikke er set i de
tidligere, ret civiliserede debatter – ikke
mindst i nogle slagsmål med Bernie San-
ders, der var så voldsomme, at en anden
af kandidaterne, Amy Klobuchar, på et
tidspunkt sagde til publikum:

»Der er en revanchekamp i boksning
her i Las Vegas på lørdag, og de to fyre
skulle gå derned«.

Men efter to timers debat blev vi lidt
klogere på, hvem Bloomberg er som kan-
didat. Her er 3 ting, vi nu kan sige:

1 Bloomberg er faktisk (kun) et 
menneske

Bloomberg har ikke stået i en politisk de-

bat i et årti, siden han var New Yorks borg-
mester. For de andre kandidater var det
den niende præsidentdebat på tv.

På scenen var Bloomberg nogle gange
skarp og sjov, andre gange virkede han
famlende. Som da han ovenpå en byge af
angreb om de gamle historier om sexi-
stisk behandling af kvinder i hans selska-
ber prøvede at formulere, at hans firma i
dag er blevet valgt til landets bedste ar-
bejdsplads, og så tvivlende tilføjede »…el-
ler næstbedste«.

Og mens Joe Biden lignede en gen-
tændt 77-årig, der brændte for at komme
til orde (og redde sin skrantende valg-
kamp), virkede 78-årige Bloomberg ikke
fyr og flamme for at tilkæmpe sig scenen. 

Som debatten skred frem, virkede han
dog lidt mere sikker. Bloomberg har en
aura over sig som den succesrige topchef,
han har været i årtier. Men han ligner ikke
nogen fuldkommen strålende politisk fi-
gur på en scene. Og han skal netop kunne
tage scenen, hvis han skal op imod enter-
taineren Donald Trump.

2 Bloombergs mange lig i lasten 
bliver en grim mundfuld for 

demokratiske vælgere
Hele bagkataloget af dårlige Bloomberg-
sager var oppe at vende i debatten i en to-
ne, der rundt regnet var hårdere end i de
første otte demokratiske debatter tilsam-
men.

Elizabeth Warren kørte som nævnt på
med sagerne om sexisme i Bloombergs
firmaer – sager, hvor der er indgået forlig,
som Bloomberg ikke vil løse kvinderne
fra, så de kan fortælle deres historier.

Bloomberg forsvarede sig med, at det
var gensidige forlig. Hvortil Joe Biden i et
hårdt angreb påpegede, at det er sjæl-
dent, at kvinder opnår den slags forlig,
hvis det er dem, der har gjort noget galt.
Og at Bloomberg jo bare fra sin side kan
løse kvinderne fra forligene. Så kan de for-
tælle deres historier, hvis de har lyst.

Det nægtede Bloomberg, som han hele
tiden har gjort. Han undskyldte til gen-
gæld mere klart for den hårde stop-and-
frisk-politik i New York, som gav politiet

ret til at tilbageholde, udspørge og krops-
visitere mistænkelige personer på gaden
og især ramte uskyldige sorte og latinoer. 

Men de gamle sager vil være et svagt
punkt for ham i hele primærvalgkampen.

3 Bloombergs hovedmodstander er
og bliver Sanders

Som debatten skred frem, blev det tydeli-
gere, at den skarpest optrukne konflikt
ligger imellem Bloomberg og favoritten
til at vinde hele nomineringen, Bernie
Sanders, der blandt andet bruger sloga-
net: ’Betalt af Bernie 2020 – ikke af milliar-
dærer’.

Michael Bloomberg blev spurgt, om
det var rimeligt, at han er milliardær, og
svarede omgående ja.

»Jeg har været meget heldig, tjent en
masse penge, og jeg giver dem alle væk
for at gøre dette land bedre, og en god
luns af dem går til det demokratiske par-
ti«, sagde han.

Bloomberg satte også et hårdt person-
angreb ind ved at konstatere, at Sanders,
den selverklærede socialist, er millionær
og ejer tre huse. Hvilket den i forvejen
blussende Sanders ikke blev mindre rød i
hovedet af at høre.

Det er et fjendeopgør, der er til at forstå:
Bernie Sanders har hele sit liv kæmpet for
at begrænse kapitalinteressers magt, og
Michael Bloomberg og hans penges kup-
forsøg i demokraternes primærvalg-
kamp er skræmmeeksemplet. 

Omvendt er Bloomberg en mand, der
har set kapitalismens styrker, samtidig
med at han faktisk – også i debatten i nat –
taler for at beskatte de rigeste mere og går
ind for en række progressive politikker
inden for klimapolitik, abortrettigheder
og andet. Men til gengæld ikke vil indføre
et offentligt sundhedssystem og afskaffe
private helbredsforsikringer, som San-
ders vil.

Alt i alt er det en klokkeklar konfronta-
tion, de jævnaldrende kandidater kan få
en fordel ud af. 

Der er ingen tvivl om, at Michael Blo-
omberg de næste dage vil optrappe sine
reklamer og sin kampagne endnu mere
for at rette op på fejltrinene i debatten.

Men milliardæren Bloombergs virkeli-
ge styrke kender vi først Super Tuesday, 3.
marts.
jens.lenler@pol.dk

Det gik ikke stille af sig, 
da milliardæren Michael 
Bloomberg torsdag nat 
første gang mødte sine
modkandidater. Han frem-
stod ikke altid lige sikker.

SLAGSMÅL. De verbale kugler fløj
mellem Bloomberg (tv.) Warren 
og Sanders, hvor de demokratiske 
præsidenter tørnede sammen for åbent
kamera. Foto: Mario Tama/Ritzau Scanpix

Milliardærkandidat fik tæv på tv

FEJL OG FAKTA
BJARNE SCHILLING
LÆSERNES REDAKTØR

’Dette er en lukket fest for mænd uden
kvinder’, lød en overskrift på forsiden i
går, men der var nærmere tale om en luk-
ket fest for mænd med kvinder, påpeger
adskillige læsere. Budskabet var under
alle omstændigheder, som der stod på
forsiden af kultursektionen, at ’her har
mænd uden kvinder ingen adgang’.

’Dubais danske damer’ var blandt de reality-
serier på DR, der blev omtalt på side 2 i
kultursektionen onsdag 19.2. Det billede,
vi bragte i forbindelse med artiklen – og
som også kunne ses i beskåret udgave på
forsiden af 1. sektion – stammede imidler-
tid fra den svenske dokumentarfilm 
’Dubaipiger – betalt for at feste’.

»Den homofobistraffede Oscar Wilde« blev
omtalt på bagsiden af kultursektionen
tirsdag 18.2. Lad os for god ordens skyld
understrege, at den irskengelske drama-
tiker og forfatter var blevet straffet som et
udslag af homofobi: Han blev i 1895 idømt
to års strafarbejde for homoseksuelle
handlinger, lovens strengeste straf. 

Chefredaktøren på netavisen Altinget hed-
der Jakob Nielsen – ikke Jacob, som det var
blevet til på navnesiderne i går.

Den amerikanske komponist Philip Glass’
fornavn staves ikke ’Philipp’, som vi søn-
dag 9.2. ville lokke læserne til at gøre i
krydsordsopgaven ’Den lille men svære’. 

»Dansk Naturfredningsforening« blev
omtalt på side 6 i 1. sektion onsdag 19.2.,
men den hedder Danmarks Naturfred-
ningsforening. Så kom også det på plads.

Politiken korrigerer fejl og misforståelser hurtigst 
muligt. Henvendelse med angivelse af dato og 
side bedes rettet til Læsernes Redaktør på mail: 
fejl.fakta@pol.dk eller på telefon 33 47 23 26 
mandag til fredag kl. 10.30-12.30, onsdag dog 12-14.

P å en lille scene med tre stole sidder
en tidligere nynazist, en antifascist
og en radikaliseret islamist. De tre

mænd sidder med knugede hænder og
kigger skiftevis ned, når de ikke selv taler.

De er samlet til debat i Politikens Hus i
anledning af, at tænketanken Ret & Sik-
kerhed sammen med 33 unge med vidt
forskellig baggrund har haft fokus på,
hvordan man undgår radikalisering. De
har fortalt de unge om deres egne erfarin-
ger, og om hvordan det er at leve i et isole-
ret miljø, hvor der kun findes én sandhed. 

Thomas Runge tager ordet. Han kigger
med sit tatoverede ansigt ud mod publi-
kum. I mange år var han fremtrædende
medlem i det danske nynazistiske miljø. 

»Jeg lærte, at vold er vejen frem, og at
jeg var rigtig god til det. Jeg skulle have et
eller andet at hade«, siger Thomas Runge
lavmælt. 

Tidligere antifascist Søren Lerche og
tidligere tilhænger af fundamentalistisk
islam A., som ønsker at være anonym, kig-
ger koncentreret op. De genkender følel-
sen. Hadet. 

Søgen på fællesskab
Selv om der er langt fra højrefløj over ven-
strefløj til fundamentalistisk islam, har
alle de tre mænd noget til fælles. De me-
ner nemlig, at radikalisering hverken

handler om tro eller dybe overbevisnin-
ger. Det bundede nemlig for dem alle i en
søgen efter at blive accepteret. 

»Jeg manglede et sammenhold. For før-
ste gang i mit liv følte jeg, at jeg hørte til.
Vi havde patent på sandheden«, forklarer
Thomas Runge, som senere har fået fjer-
net omkring 75 hagekors-tatoveringer
rundt omkring på kroppen. 

A. kigger op og lytter nøje efter. Han var
tilbage i sine teenageår tæt på at blive så
radikaliseret islamist, at han overvejede
at rejse til østen for at blive fremmedkri-
ger. 

»Jeg kan genkende Thomas’ historie.
Man isolerer sig og dyrker hadet. Det er
det, det handler om. Jeg kunne være kom-

met ind i en hvilken som helst gruppe-
ring«, fortæller A. 

Også Søren Lerche, som er tidligere del
af et antifascistisk tæskehold, kan nikke
genkendende:

»Jeg følte som barn hele tiden en en-
somhed. Jeg var anderledes. I miljøet åb-
nede en helt ny verden sig for mig«.

Pointen om fællesskabs vigtighed er
noget, der har gjort indtryk på de 33 unge.
Tilbage i januar mødtes de i en hel week-
end og hørte oplæg fra de tidligere radi-
kaliserede og eksperter på området. For-
målet var at give de unge en større viden,
så de kunne komme med deres bud på,
hvordan man bedst kan forebygge radi-
kalisering i Danmark.

De unge kom frem til en række bud,
som der skal arbejdes videre med i et sam-
arbejde med myndigheder og private
iværksættere. 
emilie.fog@pol.dk

radikalisering

Ensomhed er roden til radikalisering

DEBAT. Der blev lyttet intenst til 
fortællingerne om ensomhed og 
radikalisering. Foto: Finn Frandsen

EMILIE URENFELDT FOG

FAKTA

De unges bud 
V En platform som kan hjælpe, hvor
myndighederne ikke kontaktes.
V Stormøder landet over, som skal ska-
be dialog mellem forskellige religioner.
V Nationalt læringsprogram til 
folkeskoler om radikalisering.
V En app der skal forebygge online-radi-
kalisering. 
V Ny uddannelse til imamer, så de har
en større indsigt i det danske samfund. 
V Gratis retshjælp som beskæftiger sig
med racisme, diskrimination og 
forskelsbehandling.
V Et kort som kan kortlægge, hvor i 
byen, mennesker føler sig trygge og
utrygge 

leif
Tekstboks
Politiken den 21. februar 2020
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Opgave: 

Eleverne får udleveret artiklen fra Politiken, men UDEN ”De unges bud” (: unges forslag til, hvad man kan 

gøre for at mindske radikaliseringen.) 

Eleverne sætter sig ind i artiklens indhold, og måske er der behov for, at det afklares i klassen, hvad de tre 

”typer” står for: nynazisten, antifascisten og den radikaliserede islamist. 

 

Opgaven for eleverne er nu at skrive en artikel om en af de tre personer / persontyper. 

Overskrift:  ”En søgen efter at blive accepteret” 

  - eller læreren kan lade eleverne selv finde overskriften 

 (Eleverne laver selv underrubrik) 

Genre:  Portrætartikel, hvori der er indlagt et interview 

Layout: Som en pressetekst 

Længde:  Læreren fastsætter antal anslag 

Elevholdning:  Læreren kan lægge op til, om artiklerne skal være objektive eller subjektivt fordømmende / 

forherligende (……….. eller om eleverne i klassen skal have forskellige instruktioner) 

Kilder: Eleverne skal på nettet søge reel viden om den valgte ”type” (eller måske spørge i deres 

nærmiljø). 

 Kilderne skal angives efter artiklen 

 

Opsamling i klassen: 

Der kan samles op på flere måder: 

Alle elever læser hinandens stile, - eller man læser måske kun artikler med modsat holdning i forhold til, 

hvad man selv har skrevet, og fremlægger så efterfølgende forskellene for klassen 

Eleverne kan i mindre grupper samle deres iagttagelser om en af de tre personer, så de har en så bred 

personkarakteristik som muligt. 

Viden om alle tre personer formidles ud til hele klassen, og eleverne får spørgsmålet: 

HVORDAN KAN VI BEDST UNDGÅ RADIKALISERING I VORES DANSKE SAMFUND? 

Individuelt arbejde / gruppearbejde om at finde nogle metoder til, hvordan vi i vores samfund kan undgå      

 eller i al fald mindske radikalisering.   

Når eleverne har udarbejdet deres egne forslag, får de mulighed for at perspektivere deres 

forslag i forhold til de syv forslag, der blev bragt i Politiken den 21.2.2020 

Præsenteres for klassen 
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Uanset hvilken arbejdsmodel læreren har valgt, skal klassen se og kommentere de forslag, som ”Politikens 

unge” har foreslået. 

 

 

Opg. 4:  

Man får holdning ud fra det, man hører ! 

Fysisk aktivitet: Hviskeleg 

 

Opgaven her er en hviskeleg, og eleverne sidder i kreds.  En sætning skal hviskes til naboen, som så hvisker 

det, hun / han hører, til sin sidemand osv.  

Mon den sidste så har hørt det samme, som den første har hvisket? Det konstaterer klassen, når sætningen 

når tilbage til sin oprindelige ejermand. 

Så let kan et budskab forvrænges.   

For at tydeliggøre pointen, vælges en sætning, som nemt kan "mishøres", som fx "han har fire kaniner" - og 

se så, hvor mange violiner der kommer ud af det! 

¤ 

Læreren vælger det ord eller den sætning, der skal hviskes fra elev til elev. 

Det kan være helt neutrale ord, eller det kan være følelsesladede ord, og der kan instrueres i at have 

neutral stemmeføring eller måske ophidset / forarget / glad / sørgmodig /….. stemmeføring. 

Eksempler på ”hviskeord”: 

- Abekattestreger i haven 

- Han øvede vold mod hunden 

- Manden blev såret og bragt til hospitalet 

- Andres glæde gør mig glad 

- Når du er glad, skinner solen 

¤ 

Øvelsen afsluttes med en plenumopsamling, hvor eleverne får en tænkepause til at prøve at erindre 

situationer i deres egen hverdag, hvor de måske selv er blevet misforstået, eller de har troet noget forkert, 

fordi de ikke har hørt efter eller kun har hørt halvdelen. 

Kunne drøftelsen munde ud i, at klassen får en større åbenhed over for hinanden, så de ikke tror på ”halve 

sandheder”, da ville det gavne dem alle. 
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Opg. 5: 

Hvem stemmer DU på? 

Arbejde med de politiske partiers programmer 

 

Denne opgave går ud på at afdække nogle af de faktorer, der styrer vores holdninger. 

Eleverne skal individuelt lave en sammenligning af 2-3 politiske partiers partiprogrammer - helst fra hver sin 

fløj. Sandsynligvis vil der være noget i hvert program, som eleven er enig i. Men man kan jo ikke stemme på 

2 partier, så hvad gør man så?: Vælger det parti, man er mest enig i og/eller plukker i meningerne efter 

forgodtbefindende? 

Det sidste er i praksis ikke muligt, så eleverne skal styres hen mod at overveje, hvad der er med til at styre 

deres holdninger, når de om få år får stemmeret: 

Er det: Samfundets økonomi 

Den sociale trivsel for alle i vores land (: småbørn, skolebørn, voksne med og uden job, 

familier, handicappede, pensionister og ældre på plejecentre) 

Vores sundhedsvæsen (: læger, tandlæger, hospitaler …. I passende omfang) 

Undervisningsområdet (: fra indskolingen til den færdiguddannede unge) 

Retsvæsnet (: politi, retsvæsnet, straffen for kriminalitet, hjælpen til at få et normalt liv igen 

efter udstået straf) 

…………… - eller er det noget helt andet, den enkelte elev lægger vægt på, når der skal vælges 

parti? 

Eleverne fremlægger deres valg i mindre grupper og drøfter for og imod de enkelte vægtninger, som 

kammeraterne i gruppen fremlægger. 

Mon nogle skifter parti i denne proces? 

Grupperne fremlægger i plenum, og næste fase kan være, at eleverne sætter sig i nye grupper og nu 

sammen med deres partifæller. 

Hver gruppe får så opgaven at skildre, hvordan det samfund fungerer, som de sympatiserer med: 

Friheden og demokratiet fungerer for den enkelte med respekt for helheden 

Samfundet er med til at sikre / hjælpe, så ingen ”går til bunds” i samfundet 

Der er mulighed for at få hjælp, når der er behov for det (økonomisk, socialt, psykisk …) 

………….  (- andre vægtninger) 

Som afrunding fremlægges i plenum, og eleverne skal så tage stilling til, i hvilken af de valgte politiske 

styringer, der er bedst mulighed for at undgå radikalisering ved bl.a. at hjælpe den person, der er ved at 

styre ud i radikaliseringen. 
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Opg. 6: 

Min far 

Klassedrøftelse og skriftligt arbejde 

 
I har som klasse nok drøftet jer frem til, at der er flere årsager til, at Christopher bliver radikaliseret:  

manglende venner 

manglende tryghed 

svag social sammenhæng 

manglende accept  

………… og så er der den stærke faktor, som ligger i hans beundring af faderen, - eller måske 

snarere i den beundring, han har opbygget i forhold til hans ”forestilling om, hvordan og 

hvem faderen er”.  

På trods af alle de svigt, faderen har udsat ham for, er faderen som et idol for drengen. 

Drøftelse i klassen (fælles eller i grupper med efterfølgende plenum):  

a. Hvordan dyrker man sit idol? (: Har du et idol, og dyrker du selv dit idol?) 

b. Hvad vil man gøre for sit idol? (Nævn nogle eksempler) 

c. Hvor har I hver især jeres grænser for, hvad I vil gøre for jeres idol? (- og et privat 

spørgsmål: Har du nogensinde overskredet din egen grænse her? Hvorfor / hvorfor ikke?) 

d. Hvad giver jeres idol jer tilbage som tak for, at I har hende / ham som idol? (De svar, I 

kommer frem til, er måske både noget med konkrete musik- eller sportsoplevelser, men 

nok vigtigere er det, at I taler om, HVILKE FØLELSER I oplever, at idolet giver jer / vækker i 

jer.) 

 

Klassens opsamling må i lærerens håndtering gradvist dreje sig om: 

- Hvilke følelser det giver at have et idol? 

- Hvordan ændres ens selvværd, når man får et idol? 

- Kunne man få den følelse på en anden måde? 

- Kan man blive så afhængig af sin idoldyrkelse, at man overskrider både sine egne 

grænser og klassens / vennernes / familiens / samfundets grænser for, hvordan man 

normalt er over for hinanden? 

- HVORDAN ser Christophers situation i det perspektiv her om idoldyrkelse?: 

-  
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Hvordan har Christopher det i 
hverdagen (: skole, familie, 
venner ..)? 
Og hvad savner han i sin 
hverdag? 

 
Hvad betyder beundringen af 
faderen for Christopher? 
Hvordan påvirker den beundring 
af faderen hans forhold til andre 
mennesker i hans 
næreomgangskreds? 
 

 
Hvad bliver resultatet af den 
enorme beundring? 
Var Christopher selv i stand til at 
styre sig selv? (- og hvorfor / 
hvorfor ikke?) 

 

Svarene skrives ind i de tre figurer, og klassen drøfter, HVORDAN man som venner / klassekammerater kan 

være med til at bryde det negative forløb, som Christopher er inde i og styret af. 

Hvem har ansvaret for, at Christopher ikke kommer så langt ud, at han tager et andet menneskes liv? 

 

 

Opg. 7:  

Fake news? 

Opgaverne her tager udgangspunkt i DR’s DETEKTOR 

 

Se: https://www.dr.dk/undervisning/samfundsfag/bliv-klogere-paa-fake-news 

Detektormaterialet har medfølgende lærervejledning og rummer bl.a. små videoklip der skal danne 

grundlag for elevernes stillingtagen. 

 

Se også: https://www.dr.dk/skole/test-afsloer-fake-news 

 

Teksten rummer også en række råd til eleverne om, hvordan de kan undgå at falde for fake news, både når 

de arbejder med tekster i skolen, og når de privat møder folk, der gerne vil overbevise dem om et eller 

andet holdningsmæssigt. 

(Opgaverne relaterer sig ikke direkte til emnet Radikalisering, men de opererer med de 

manipulationspunkter, som på skrift benyttes for at radikalisere børn og unge.) 

 

 

Opg. 8: 

Politiker for en dag 

Større, mangesidet opgave, der evt. kan afrundes med et forældremøde 

https://www.dr.dk/undervisning/samfundsfag/bliv-klogere-paa-fake-news
https://www.dr.dk/skole/test-afsloer-fake-news
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Opgave: 

Baggrundsperspektiv: 

Folketinget inviterer elever fra 8. og 9.klasserne til at være folketingspolitikere for en dag.  

Se https://www.ft.dk/da/undervisning/politiker-for-en-dag 

Processen er:  

Eleverne arbejder hjemmefra i klassen med at lave deres egne lovforslag, som så indsendes til den gruppe i 

Folketinget, der tilrettelægger ”Politiker for en dag”. Der udvælges så en gruppe elever fra skoler rundt i 

landet på grundlag af deres indsendte forslag, og de forslag får eleverne så lov til at fremføre i 

folketingssalen, og der bliver afstemning om, hvorvidt ”lovforslagene” (fiktivt) skal vedtages eller ej. 

 

Noget tilsvarende kan laves hjemme på skolen om radikaliseringsfaktorer, hvor der så afrundes med et 

stormøde med forhandling: 

 

Eleverne drøfter i klasserne, hvad de kunne tænke sig at ændre rent lovgivningsmæssigt og på grundlag af, 

at de har sat sig ind i det gældende danske lovgrundlag. 

Emnerne skal ligge i relation til forestillingens tema, og nedenstående er KUN forslag og perspektiver 

læreren måske kan anvende i sit oplæg og sin støtte til eleverne. 

 

Våbenlovgivningen: Bør der lempes eller strammes op? 

Skal vi have amerikanske tilstande, hvor almindelige mennesker kan købe 

våben til at forsvare sig med? 

Hvad skal aldersgrænsen i givet fald være for anskaffelse af våben? 

 

Mobbefri skole: Alle har ret til at have en hverdag på skolen, på arbejdet eller i fritiden, hvor 

de ikke bliver mobbet / chikaneret / holdt ude fra kammeraternes kreds. 

 

 
Børnekonventionen gælder for alle under 18 år i Danmark, uanset hvor i 
verden de kommer fra. Konventionen tager udgangspunkt i barnets 
bedste for at sikre: 

Børns grundlæggende rettigheder, fx mad, sundhed og et sted at bo 
Børns ret til udvikling, fx skolegang, fritid, leg og information 
Børns ret til beskyttelse, fx mod krige, vold, misbrug og udnyttelse 
Børns ret til medbestemmelse, som fx indflydelse, deltagelse og 
ytringsfrihed. 

Kilde: https://www.boerneraadet.dk/boernekonventionen 
 

https://www.ft.dk/da/undervisning/politiker-for-en-dag
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Grundtanken bag opgaven er, at eleverne skal drøfte, om de i deres hverdag 

oplever, at børns rettigheder bliver tilgodeset, - og her også, at de selv 

overholder andre børns rettigheder, så de ikke hindrer andre børn og unge i at 

udfolde sig eller måske gør dem bange for at sige noget i klassen (fordi de så 

bliver set skævt til eller mobbet / chikaneret.) 

 

Opgaven går mest ud på en holdningsbearbejdelse hos eleverne, men 

aspektet ved at svigte eller lade stå til bør også med. 

Eleverne kan nok ikke lave ”love” om at behandle andre, som man gerne selv 

vil behandles.  

Men de kan lave ”lovforslag” (: skoleregler) om, hvordan man på en skole kan 

tage vare på hinanden, og det kan så blive til ”REGLER” på skolen, som 

eleverne påvirkes til at rette sig efter. 

Elevgruppen, der arbejder med det emne, skal så arbejde med: 

Vurdere og drøfte den konkrete situation i skolen og dermed også i klassen 

De skal finde frem til, hvad der skal ændres på 

De skal drøfte sig frem til nogle forslag, som kan blive det nye regelsæt 

De kan inddrage skolebestyrelsens forældrerepræsentanter til en drøftelse i 

skolen om deres forslag, så de sikrer, at forslagene kan bære, -- og de kan 

bede skolebestyrelsen drøfte, hvad den vil sætte i værk for at støtte eleverne i 

deres ”lovgivning om trivsel” på skolen. 

 

Andre trossamfund i og deres rettigheder i Danmark 

 

Fjernelse af børn fra udsatte familier 

Seksuelle overgreb på børn 

…………. evt. andre emner 

 

Herefter kommer hele fremlæggelsen, som måske kan være et aftenarrangement med forældre, 

skoleledelse og lærere. 

Eleverne fremlægger deres gruppeforslag til ”lovgivning på skolen” eller forslag til politikerne 

om lovændringer ………… samt deres begrundelser for forslagene 

Så er der mulighed for spørgsmål fra salen til gruppen, - og gruppen svarer 

 

Når alle grupper har været gennem deres præsentation ”i folketingssalen”, og alle spørgsmål 

er blevet besvaret, er der afstemning om forslagene blandt folk i salen: forældre, de elever, 
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som ikke er med i den aktuelle gruppe samt (og det kan overvejes) om lærerne og skolens 

ledelse også skal have en stemme hver. 

HUSK at invitere den lokale presse, som sikkert vil være interesseret. 

 

 

Opg. 9: 

”Der findes ingen nemme løsninger” 

Klassedrøftelse 

 

Manus, SCENE 8: Fiktionen afsløres  

PSYKOLOG:  Christopher blev radikaliseret af sin egen far. Han lod sig narre, fordi nogen tilbød ham en 

sandhed, der kunne fjerne hans usikkerhed og give ham en ny, handlekraftig identitet. Og det kan være 

fristende for os alle sammen, hvis vi bliver tilbud en nem løsning på at skabe en bedre verden.  

I blev også snydt.  

Tænk, hvis man virkelig kunne stoppe terror ved at sende en psykolog, en politiinspektør og en 

terrordømt ud på skolerne. Det ville være skønt, ikke?  

Men der findes ingen nemme løsninger. 

 

Klassedrøftelse: 

Hvordan kan vi i vores samfund stoppe terroren? 

Der er ingen nemme løsninger, siger de i forestillingen, men vi kan ikke modsat bare lade stå til: 

Hvad kan forældre gøre? 

Hvad kan institutioner (for småbørn, skole og fritidsinstitutioner) gøre? 

Hvad kan vi hver især gøre, og hvor begynder vores ansvar for eller ”pligt til” at handle, når vi 

oplever begyndende terror? 

Hvordan kan vi påvirke hinanden i pressen? – og hvordan sikrer vores lovgivning mod bidrag 

til terror i pressen? 

 

HVAD ER DIT ANSVAR?  

HVAD ER MIT ANSVAR?  

HVAD ER VORES FÆLLES ANSVAR? 

 

 

Opg. 10: 
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Et brev til Christopher 

Skriftlig opgave 

 

Du har i forestillingen hørt Christopher fortælle, at han ikke rigtig havde nogle venner i klassen. 

Hvorfor mon ikke? 

Hvad ville de andre i klassen mon mene om dig, hvis du begyndte at tale meget med Christopher i 

frikvartererne? 

Og hvad ville dine forældre mene om dit nye venskab? 

Hvad er det egentlig, der gør, at vi finder sammen med nogle og bliver venner med dem, mens vi tager 

afstand fra nogle andre i klassen? 

Prøv at finde dine egne svar på disse spørgsmål og tal evt. med dine klassekammerater / venner om, hvilke 

svar I hver især vil give. 

 

Når du har afklaret alle svarene med dig selv, skal du skrive et brev til Christopher. 

Det skal være et brev, som kan hjælpe Christopher til at komme videre i hans liv……………….. og du vælger 

selv, HVORDAN du vil hjælpe ham: 

 Forsøge at bringe ham til ”fornuft” 

 Tale til ”hans bedre jeg” 

 Give ham dårlig samvittighed 

 Love ham venskab 

 Udsætte ham for straf 

 Henvise til en hjælpeorganisation 

 ………………. Eller på anden måde hjælpe ham til at komme videre med sit liv? 

 

 

Opg. 11: 

Radikaliseringen i vores samfund 

Opgaver til samfundsfag på gymnasieniveau  

 

Hvor de foregående opgaver tager sigte mod at oplyse folkeskolens ældre elever om radikalisering og 

samtidig forsøge at forhindre eleverne / de unge i selv at blive radikaliserede, da har opgaven her en anden 

målgruppe og et andet sigte: elever på gymnasieniveau præsenteres for en række teorier, hvor de skal 

forholde sig til den radikalisering, som foregår i vores samfund med henblik på at give dem en indsigt i de 
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faktorer, som ligger i radikaliseringsprocessen: den religiøse overbevisning, de socioøkonomiske forhold 

samt de personlige vanskeligheder, som den enkelte unge måtte stå med. 

Her skal eleverne med baggrund i en gradvis samfundsbevidstgørelse forholde sig til: 

- Om det er den sociale baggrund, som er den vigtigste årsag til, at en ung kommer ud i en 

radikalisering. 

- Om det er islamismens propagandaapparat med dens demagoger, der giver de unge et ståsted, de 

måske ikke oprindeligt selv har søgt, men som bibringer dem svar med basis i en undertrykkende 

og entydig korantro 

- Eller om radikaliseringen skal ses som en kombination af begge faktorer 

 

 

Kilder: 

Artiklen her rummer bl.a. perspektiver på forskernes Hugo Micherons og Olivier Roys teorier om 

radikalisering:   https://ricardtriis.wordpress.com/2020/03/14/utrovaerdige-forskere/; 

Statistiske informationer til perspektivering af dine svar på opgaverne (side 10): 

https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-

files/F%C3%A6rre%20radikaliserede%20gennem%20en%20effektiv%20og%20sammenh%C3%A6ngende

%20indsats_0.pdf 

Politikens den 21.2.2020 s.2. ”Ensomhed er roden til radikalisering” 

(Holbæk Teater har købt rettighederne til at medtage artiklen, som er indsat efter opgaverne.) 

¤ 

Evt. yderligere kilder: 

Artiklerne nedenfor kan kun læses af abonnenter, men der kan tegnes en måneds gratis prøveabonnement: 

Politiken den 27.3.2016: 

https://politiken.dk/debat/art5629753/Det-er-et-generationsopg%C3%B8r-n%C3%A5r-unge-radikaliseres.  

 

Weekendavisen nr. 11, 2020, Artikel af Aske Munck: 

https://www.weekendavisen.dk/2020-11/samfund/islamisternes-internationale 

 

 

Opgaver: 

»Vi mangler i den vestlige verden evnen til at forstå religiøsitet og andres vilje til at gå i døden for og begå 

forfærdelige ugerninger i religionens navn” 

”Men hvad skal der så til for at komme den tiltagende radikalisering til livs?”   

”Viden,« lyder Hugo Micherons lakoniske svar.” 

(Citeret fra artiklen i Weekendavisen n., 11, 2020) 

 

https://ricardtriis.wordpress.com/2020/03/14/utrovaerdige-forskere/
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/F%C3%A6rre%20radikaliserede%20gennem%20en%20effektiv%20og%20sammenh%C3%A6ngende%20indsats_0.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/F%C3%A6rre%20radikaliserede%20gennem%20en%20effektiv%20og%20sammenh%C3%A6ngende%20indsats_0.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/F%C3%A6rre%20radikaliserede%20gennem%20en%20effektiv%20og%20sammenh%C3%A6ngende%20indsats_0.pdf
https://politiken.dk/debat/art5629753/Det-er-et-generationsopg%C3%B8r-n%C3%A5r-unge-radikaliseres
https://www.weekendavisen.dk/2020-11/samfund/islamisternes-internationale
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1. Hvad er Hugo Micherons budskab? 
 

2. Hvordan begrunder han dette budskab? 
 

3. Synes du, hans logik er overbevisende, eller er der noget i vejen med hans argumentation? 
 

4. Hvordan adskiller hans tanker sig fra Olivier Roys? 
 

5. Hvorfor kan hans tanker være farlige for nogen? 
 

6. Er artiklen ”Ensomhed er roden til radikalisering” mest udtryk for tankegangen hos Olivier Roy eller 
tankegangen hos Hugo Micheron?  
Gennemgå punkterne, ”De unges bud”, i artiklen. 
 

7. Sæt forskernes teorier og konklusioner ind i den danske politiske diskussion om integration og 
terrorisme. 
 

8. Find materiale om Anders Bering Breivik og diskutér, om artiklernes synspunkter kan overføres til 
hans terrorisme. 

 

  



De plejede at dyrke had,
isolation og vold. I dag 
sidder tre tidligere 
radikaliserede side om 
side. De sætter sammen
med en række unge fokus
på, hvordan man kan 
forebygge ekstremisme. 
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NYHEDSANALYSE
JENS LENLER
USA-KORRESPONDENT, LAS VEGAS, NEVADA

H otel Paris Las Vegas er et af spille-
byens mest vanvittige steder,
bygget op omkring kæmpemæs-

sige kopier af Eiffeltårnet og Triumfbuen,
der er klistret på den enorme bygning
udendørs – og med en kopi af Paris’ gade-
billede med husfacader og gadelygter in-
dendørs i underetagen. Stedet, hvor de-
mokraternes tv-debat blev afholdt natten
til torsdag, ser ud, som om en milliardær
har fået en fiks idé og så ellers bare ladet
dollarsedlerne flyve.

Kritikere mener, at multimilliardær og
forhenværende borgmester i New York,
Michael Bloomberg, har gjort det samme,
bare med præsidentposten i USA som sit
private projekt.

Derfor var det ventet, at de fem andre
demokratiske kandidater ville angribe,
da Bloomberg var på scenen for første
gang i Hotel Paris Las Vegas teatersal.

Og det skete også. Mildt sagt. Eller som
den progressive kandidat Elizabeth War-
ren efter et par minutter nærmest råbte:

»Jeg vil gerne tale om, hvem vi er oppe
imod. En milliardær, der kalder kvinder
’fede duller’ og ’hestefjæsede lesbiske’, og
nej, jeg taler ikke om Donald Trump. Jeg
taler om Bloomberg. 

Demokraterne kommer ikke til at vin-
de, hvis vi får en kandidat, der har en hi-
storie med at skjule sin skattepapirer og
chikanere kvinde og støtte racistiske poli-
tikker. Demokraterne tager en stor risiko,

hvis vi udskifter én milliardær med en an-
den«. Michael Bloomberg måtte tage og
give igen på tæv, som slet ikke er set i de
tidligere, ret civiliserede debatter – ikke
mindst i nogle slagsmål med Bernie San-
ders, der var så voldsomme, at en anden
af kandidaterne, Amy Klobuchar, på et
tidspunkt sagde til publikum:

»Der er en revanchekamp i boksning
her i Las Vegas på lørdag, og de to fyre
skulle gå derned«.

Men efter to timers debat blev vi lidt
klogere på, hvem Bloomberg er som kan-
didat. Her er 3 ting, vi nu kan sige:

1 Bloomberg er faktisk (kun) et 
menneske

Bloomberg har ikke stået i en politisk de-

bat i et årti, siden han var New Yorks borg-
mester. For de andre kandidater var det
den niende præsidentdebat på tv.

På scenen var Bloomberg nogle gange
skarp og sjov, andre gange virkede han
famlende. Som da han ovenpå en byge af
angreb om de gamle historier om sexi-
stisk behandling af kvinder i hans selska-
ber prøvede at formulere, at hans firma i
dag er blevet valgt til landets bedste ar-
bejdsplads, og så tvivlende tilføjede »…el-
ler næstbedste«.

Og mens Joe Biden lignede en gen-
tændt 77-årig, der brændte for at komme
til orde (og redde sin skrantende valg-
kamp), virkede 78-årige Bloomberg ikke
fyr og flamme for at tilkæmpe sig scenen. 

Som debatten skred frem, virkede han
dog lidt mere sikker. Bloomberg har en
aura over sig som den succesrige topchef,
han har været i årtier. Men han ligner ikke
nogen fuldkommen strålende politisk fi-
gur på en scene. Og han skal netop kunne
tage scenen, hvis han skal op imod enter-
taineren Donald Trump.

2 Bloombergs mange lig i lasten 
bliver en grim mundfuld for 

demokratiske vælgere
Hele bagkataloget af dårlige Bloomberg-
sager var oppe at vende i debatten i en to-
ne, der rundt regnet var hårdere end i de
første otte demokratiske debatter tilsam-
men.

Elizabeth Warren kørte som nævnt på
med sagerne om sexisme i Bloombergs
firmaer – sager, hvor der er indgået forlig,
som Bloomberg ikke vil løse kvinderne
fra, så de kan fortælle deres historier.

Bloomberg forsvarede sig med, at det
var gensidige forlig. Hvortil Joe Biden i et
hårdt angreb påpegede, at det er sjæl-
dent, at kvinder opnår den slags forlig,
hvis det er dem, der har gjort noget galt.
Og at Bloomberg jo bare fra sin side kan
løse kvinderne fra forligene. Så kan de for-
tælle deres historier, hvis de har lyst.

Det nægtede Bloomberg, som han hele
tiden har gjort. Han undskyldte til gen-
gæld mere klart for den hårde stop-and-
frisk-politik i New York, som gav politiet

ret til at tilbageholde, udspørge og krops-
visitere mistænkelige personer på gaden
og især ramte uskyldige sorte og latinoer. 

Men de gamle sager vil være et svagt
punkt for ham i hele primærvalgkampen.

3 Bloombergs hovedmodstander er
og bliver Sanders

Som debatten skred frem, blev det tydeli-
gere, at den skarpest optrukne konflikt
ligger imellem Bloomberg og favoritten
til at vinde hele nomineringen, Bernie
Sanders, der blandt andet bruger sloga-
net: ’Betalt af Bernie 2020 – ikke af milliar-
dærer’.

Michael Bloomberg blev spurgt, om
det var rimeligt, at han er milliardær, og
svarede omgående ja.

»Jeg har været meget heldig, tjent en
masse penge, og jeg giver dem alle væk
for at gøre dette land bedre, og en god
luns af dem går til det demokratiske par-
ti«, sagde han.

Bloomberg satte også et hårdt person-
angreb ind ved at konstatere, at Sanders,
den selverklærede socialist, er millionær
og ejer tre huse. Hvilket den i forvejen
blussende Sanders ikke blev mindre rød i
hovedet af at høre.

Det er et fjendeopgør, der er til at forstå:
Bernie Sanders har hele sit liv kæmpet for
at begrænse kapitalinteressers magt, og
Michael Bloomberg og hans penges kup-
forsøg i demokraternes primærvalg-
kamp er skræmmeeksemplet. 

Omvendt er Bloomberg en mand, der
har set kapitalismens styrker, samtidig
med at han faktisk – også i debatten i nat –
taler for at beskatte de rigeste mere og går
ind for en række progressive politikker
inden for klimapolitik, abortrettigheder
og andet. Men til gengæld ikke vil indføre
et offentligt sundhedssystem og afskaffe
private helbredsforsikringer, som San-
ders vil.

Alt i alt er det en klokkeklar konfronta-
tion, de jævnaldrende kandidater kan få
en fordel ud af. 

Der er ingen tvivl om, at Michael Blo-
omberg de næste dage vil optrappe sine
reklamer og sin kampagne endnu mere
for at rette op på fejltrinene i debatten.

Men milliardæren Bloombergs virkeli-
ge styrke kender vi først Super Tuesday, 3.
marts.
jens.lenler@pol.dk

Det gik ikke stille af sig, 
da milliardæren Michael 
Bloomberg torsdag nat 
første gang mødte sine
modkandidater. Han frem-
stod ikke altid lige sikker.

SLAGSMÅL. De verbale kugler fløj
mellem Bloomberg (tv.) Warren 
og Sanders, hvor de demokratiske 
præsidenter tørnede sammen for åbent
kamera. Foto: Mario Tama/Ritzau Scanpix

Milliardærkandidat fik tæv på tv

FEJL OG FAKTA
BJARNE SCHILLING
LÆSERNES REDAKTØR

’Dette er en lukket fest for mænd uden
kvinder’, lød en overskrift på forsiden i
går, men der var nærmere tale om en luk-
ket fest for mænd med kvinder, påpeger
adskillige læsere. Budskabet var under
alle omstændigheder, som der stod på
forsiden af kultursektionen, at ’her har
mænd uden kvinder ingen adgang’.

’Dubais danske damer’ var blandt de reality-
serier på DR, der blev omtalt på side 2 i
kultursektionen onsdag 19.2. Det billede,
vi bragte i forbindelse med artiklen – og
som også kunne ses i beskåret udgave på
forsiden af 1. sektion – stammede imidler-
tid fra den svenske dokumentarfilm 
’Dubaipiger – betalt for at feste’.

»Den homofobistraffede Oscar Wilde« blev
omtalt på bagsiden af kultursektionen
tirsdag 18.2. Lad os for god ordens skyld
understrege, at den irskengelske drama-
tiker og forfatter var blevet straffet som et
udslag af homofobi: Han blev i 1895 idømt
to års strafarbejde for homoseksuelle
handlinger, lovens strengeste straf. 

Chefredaktøren på netavisen Altinget hed-
der Jakob Nielsen – ikke Jacob, som det var
blevet til på navnesiderne i går.

Den amerikanske komponist Philip Glass’
fornavn staves ikke ’Philipp’, som vi søn-
dag 9.2. ville lokke læserne til at gøre i
krydsordsopgaven ’Den lille men svære’. 

»Dansk Naturfredningsforening« blev
omtalt på side 6 i 1. sektion onsdag 19.2.,
men den hedder Danmarks Naturfred-
ningsforening. Så kom også det på plads.

Politiken korrigerer fejl og misforståelser hurtigst 
muligt. Henvendelse med angivelse af dato og 
side bedes rettet til Læsernes Redaktør på mail: 
fejl.fakta@pol.dk eller på telefon 33 47 23 26 
mandag til fredag kl. 10.30-12.30, onsdag dog 12-14.

P å en lille scene med tre stole sidder
en tidligere nynazist, en antifascist
og en radikaliseret islamist. De tre

mænd sidder med knugede hænder og
kigger skiftevis ned, når de ikke selv taler.

De er samlet til debat i Politikens Hus i
anledning af, at tænketanken Ret & Sik-
kerhed sammen med 33 unge med vidt
forskellig baggrund har haft fokus på,
hvordan man undgår radikalisering. De
har fortalt de unge om deres egne erfarin-
ger, og om hvordan det er at leve i et isole-
ret miljø, hvor der kun findes én sandhed. 

Thomas Runge tager ordet. Han kigger
med sit tatoverede ansigt ud mod publi-
kum. I mange år var han fremtrædende
medlem i det danske nynazistiske miljø. 

»Jeg lærte, at vold er vejen frem, og at
jeg var rigtig god til det. Jeg skulle have et
eller andet at hade«, siger Thomas Runge
lavmælt. 

Tidligere antifascist Søren Lerche og
tidligere tilhænger af fundamentalistisk
islam A., som ønsker at være anonym, kig-
ger koncentreret op. De genkender følel-
sen. Hadet. 

Søgen på fællesskab
Selv om der er langt fra højrefløj over ven-
strefløj til fundamentalistisk islam, har
alle de tre mænd noget til fælles. De me-
ner nemlig, at radikalisering hverken

handler om tro eller dybe overbevisnin-
ger. Det bundede nemlig for dem alle i en
søgen efter at blive accepteret. 

»Jeg manglede et sammenhold. For før-
ste gang i mit liv følte jeg, at jeg hørte til.
Vi havde patent på sandheden«, forklarer
Thomas Runge, som senere har fået fjer-
net omkring 75 hagekors-tatoveringer
rundt omkring på kroppen. 

A. kigger op og lytter nøje efter. Han var
tilbage i sine teenageår tæt på at blive så
radikaliseret islamist, at han overvejede
at rejse til østen for at blive fremmedkri-
ger. 

»Jeg kan genkende Thomas’ historie.
Man isolerer sig og dyrker hadet. Det er
det, det handler om. Jeg kunne være kom-

met ind i en hvilken som helst gruppe-
ring«, fortæller A. 

Også Søren Lerche, som er tidligere del
af et antifascistisk tæskehold, kan nikke
genkendende:

»Jeg følte som barn hele tiden en en-
somhed. Jeg var anderledes. I miljøet åb-
nede en helt ny verden sig for mig«.

Pointen om fællesskabs vigtighed er
noget, der har gjort indtryk på de 33 unge.
Tilbage i januar mødtes de i en hel week-
end og hørte oplæg fra de tidligere radi-
kaliserede og eksperter på området. For-
målet var at give de unge en større viden,
så de kunne komme med deres bud på,
hvordan man bedst kan forebygge radi-
kalisering i Danmark.

De unge kom frem til en række bud,
som der skal arbejdes videre med i et sam-
arbejde med myndigheder og private
iværksættere. 
emilie.fog@pol.dk

radikalisering

Ensomhed er roden til radikalisering

DEBAT. Der blev lyttet intenst til 
fortællingerne om ensomhed og 
radikalisering. Foto: Finn Frandsen

EMILIE URENFELDT FOG

FAKTA

De unges bud 
V En platform som kan hjælpe, hvor
myndighederne ikke kontaktes.
V Stormøder landet over, som skal ska-
be dialog mellem forskellige religioner.
V Nationalt læringsprogram til 
folkeskoler om radikalisering.
V En app der skal forebygge online-radi-
kalisering. 
V Ny uddannelse til imamer, så de har
en større indsigt i det danske samfund. 
V Gratis retshjælp som beskæftiger sig
med racisme, diskrimination og 
forskelsbehandling.
V Et kort som kan kortlægge, hvor i 
byen, mennesker føler sig trygge og
utrygge 

leif
Tekstboks
Politiken den 21. februar 2020
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Links til alternativt materiale på især folkeskoleniveau: 

 

https://www.contact.dk/ed/ 

Contact er en projekt-teatergruppe, som bl.a. arbejder med synliggørelse af, hvordan ”ensretningen” 

blandt unge sker og så formidler små filmspot ud til unge på nettet (: se eksempler på linket). Desuden 

tager Contact også samfundsrelevante emner op som tematisk grundlag for deres forestillinger.  

Hent evt. ideer til arbejdet med din klasse på teatrets hjemmeside. https://www.contact.dk/ed/ 

 

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme: 

https://www.stopekstremisme.dk/ekstremisme 

Hjemmesiden er opbygget med en række faktuelle oplysninger med redegørelse for ekstremistiske miljøer i 

Danmark samt bl.a. en række hjælpemidler til at bryde den ekstremistiske udvikling hos en ung. 
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