
Her kan du og dine lærere  
finde materialer, film og 
podcasts, der kan bruges i 
arbejdet med at styrke:

• Forebyggelse af ekstremisme
• Kritisk tænkning
• Demokratisk deltagelse
• Stærke fællesskaber

duu.dk



Ekstremisme 
– ikke på min vagt

Hvad har det med skoleledelse at gøre?



Skolens formål er at skabe gode lærings
miljøer og have fokus på elevernes trivsel og 
dannelse. Dette er med til at ruste børn og 
unge med demokratiske, kritiske og sociale 
kompetencer, og dermed skabe modstands
kraft over for udvikling af risiko adfærd. 

Men hvad gør vi som skole i relation til de 
elever, der har en bekymrende adfærd og som 
mistrives? 

Hvor kan vi finde hjælp? 

Har vi tydelige arbejds gange på vores skole?

Om @lliancen
Projektet er støttet af Alliancen, som er et partnerskab 
mellem PET, Medierådet for Børn og Unge, Børns Vilkår, 
Dansk Ungdoms Fællesråd, Skoleleder foreningen, 
Efterskole foreningen, Styrelsen for Uddannelse og 
Kvalitet (STUK) og Nationalt Center for Forebyggelse af 
Ekstremisme (NCFE). 

Partnerskabets formål er at udvikle, støtte og drive 
initiativer og projekter, der kan bidrage til at styrke børn 
og unges modstands dygtighed over for radikalisering.



Om materialet
Materialepakken består af fem korte dilemmafilm og 
supplerende materiale, herunder denne pjece. Filmene kan 
bruges på interne møder i ledelsen, personalemøder og 
afdelingsmøder, hvor skolens nødvendige arbejde med 
elevernes trivsel, kan gøre det relevant at sætte forebyggelse 
af ekstremisme på dagsordenen.

Dilemmafilm er et særdeles effektivt værktøj til at skabe 
faglig refleksion og igangsætte en konstruktiv dialog om, 
hvordan vi i fællesskab kommer frem til løsninger, der 
fungerer i vores hverdag.

Vi starter lige på med Breaking News, som beskriver en 
virkelig alvorlig begivenhed, der kan have et ekstremistisk 
afsæt. Nyhedsindslaget giver ikke svar på, hvem 
hovedpersonerne er, hvad der egentig er sket eller om 
baggrunden for hændelsen. 

De øvrige fire korte film kan anvendes sammen med Breaking 
News indslaget. De beskriver bekymrende og genkendelige 
scenarier med unge, som måske kan være årsag til den 
alvorlige situation. Formålet med filmene er at skabe 
refleksion og dialog om hvordan vi som skole, ledere, lærere 
og pædagoger kan være med til at forebygge ekstremistiske 
handlinger.

Formål 
Skolelederforeningen tilbyder, gennem ”Film til forebyggelse 
af radikalisering af skoleelever” og tilhørende materialer, at 
kunne bidrage til forebyggelse af radikalisering og voldelig 
ekstremisme ved at klæde landets skoleledere, lærere og 
pædagoger bedre på til at vide, om de skal handle, hvordan de 
skal handle, og hvem der gør hvad, når de oplever bekymring i 
forhold til ekstremisme blandt deres elever.


