
DIALOGBASERET WORKSHOP OM RADIKALISERING OG DISKRIMINATION
FOR UNGE i 9. & 10.KLASSE, GYMNASIER OG UNGDOMSUDD.

Hvorfor diskutere radikalisering i Aarhus i 2017?
Radikalisering og ekstremisme har heldigvis et meget begrænset omfang i Danmark. 
Og selvom radikalisering også er et lille problem i Aarhus, så kan det - specielt for 
nogle unge - få alvorlige konsekvenser, hvis vi ikke tager fat i problematikken. Vi skal 
dog samtidig passe på, at vi ikke taler problemet op, så vi i værste fald hos nogle unge 
får skabt en interesse for at indgå i ekstremistiske miljøer. Tilgangen kræver en hårfin 
balancegang, som vi mener, vi har fundet med denne dialogbaserede workshopmodel.

Hvorfor en workshop med de unge?
Unge kan befinde sig i eller tiltrækkes af grupper, hvor ekstremistiske tanker og hand-
linger er i spil. Så selvom vores indsats i Aarhus er en del af den nationale handlingsplan 
mod terror og ekstremisme, så er vores fokus først og fremmest på de unge og deres 
ungdomsliv – dvs. forebygge at unge radikaliseres og inddrages i ekstremistiske miljøer.

Hvad er rammen?
Østjyllands Politi og Aarhus Kommune (Socialforvaltningen samt Børn og Unge forvaltningen) 

har siden 2007 samarbejdet om en indsats, der har til formål at forebygge politisk og 
religiøs radikalisering af unge i Aarhus. 
Diskrimination er en tydelig medvirkende faktor til skabelse af vækstgrundlaget for radi-
kalisering. En forebyggende indsats mod radikalisering hænger derfor sammen med 
en aktiv indsats mod diskrimination. Deraf titlen på Aarhusindsatsen: ”Forebyggelse af 
radikalisering og diskrimination i Aarhus”.

Hvad er baggrunden:
Vi har siden 2008 været i dialog med fagvoksne fra uddannelsessteder m.m., hvor 
unge dagligt færdes, for at bedre mulighederne for at spotte og hjælpe unge, der er 
i gang med eller på vej ind i en radikaliseret løbebane.
I 2012 var vi parate til at fortsætte med direkte kontakt til og dialog med unge. Der-
for fremstillede vi en dialogbaseret workshop, som løbende er blevet videreudviklet.
I perioden april 2012 - dec. 2016 har vi gennemført 262 workshops, og i løbet af 
2015-16 med stigende medieopmærksomhed på workshoppens forebyggende vinkel.

Hvem står bag workshoppen?
Workshoppen er en del af indsatsen “Forebyggelse af radikalisering og diskrimination i Aarhus” - et samarbejde 
mellem Østjyllands Politi og Aarhus Kommune.
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Hvad er en workshop?
Et 2½ - 3 timers forløb med 2 instruktører fra indsatsen “Forebyggelse af radi-
kalisering  og diskrimination i Aarhus”. Workshoppens gennemgående metode 
er en kombination af formidling, dialog og øvelser. Workshoppen indeholder fire 
dele: Intro, vidensdel, gruppedel og refleksion. Første del introducerer indhold 
og kernebegreber. Anden del formidler viden om politisk og religiøs radikaliser-
ing, samt ekstremisme, terrorisme og lovgivning. Tredje del bevæger sig på tre 
niveauer, hvor elevernes holdninger, roller og stillingtagen bringes i spil i relation 
til bl.a. diskrimination, digital adfærd, ytringsfrihed, fordomme og fællesskaber. 
Fjerde del afrunder og behandler elevernes refleksion over workshoppen. 

Hvad mener vi, I kan få ud af en workshop?
- Introduktion til begreber som politisk og religiøs ekstremisme, terrorisme og 
  diskrimination
- Øget fokus på workshoppens temaer
- Skærpet kritisk tilgang til brugen af internettet
- Fakta contra fordomme og misforståelser
- Holdninger og fordomme sat i spil
- Ord på tanker, begreber og emner relateret til radikalisering, fællesskaber og
  diskrimination
- Medvirken til en klassekultur, hvor meninger kan mødes, brydes og rummes
- En anderledes måde at italesætte temaer som radikalisering, ekstremisme og
  diskrimination på 

Hvem kan få en workshop?
9. og 10. klasser, gymnasieklasser og andre ungdomsuddannelser beliggende i Aarhus.
Som en intro kan vi desuden facilitere et møde for involverede lærere samt andre interesserede 
på skolen med oplysning og dialog om workshopmodellen samt mere bredt om radikalisering,

Hvad koster en workshop?
Den er gratis for folkeskolernes 9. og 10.klasser - udgifterne afholdes i af Børn og Unge Aarhus.
Den er ligeledes gratis for gymnasieuddannelsernes 1.g-klasser - for øvrige klasser koster en workshop 2.500,-kr.
Eneste krav er, at en af de faste lærere skal deltage under hele workshoppen m.h.p. opsamling og evt “disciplinering”.

Hvordan bestiller man en workshop?
Kontakt: 
Projektmedarbejder Simon Cramer -  sibcr@aarhus.dk / tlf.: 6136 1442
Projektleder Børge Fedders - bof@aarhus.dk / tlf.: 2444 0532

Ved bestilling af workshop sendes en materialepakke inkl. lærervejledning til underviser til inspiration og evt. for-
beredelse / efterbehandling af temaer i relation til workshoppen.
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