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Velkommen til Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes kursuskatalog, som strækker sig fra efteråret 2019 til 
januar 2020.

Vi afholder temadage for at styrke fagpersoner med at forebygge ekstremisme og for at sikre, at de har den aktuelt bedste 
viden om området. I vores kursuskatalog kan du finde informationer om vores temadage. Nogle henvender sig til dig, som 
er repræsentant i infohuset, mens andre er til dig, der er fagprofessionel med borgerkontakt, men som ikke er en del af 
infohussamarbejdet.

I dette katalog sætter vi fokus på digital dannelse af vores børn og unge, højre- og venstreekstremisme, forebyggelse af 
rekruttering til ekstremisme i udsatte boligområder, gruppebaseret indsats gennem metoden sokratisk dialog samt fake 
news og konspirationsteorier.

Underviserne på temadagen er medarbejdere fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, ligesom vi har allieret 
os med nogle af landets førende eksperter, der vil stå for flere af temadagene.

Hvis du har spørgsmål til kursuskataloget, eller hvis du har forslag til kommende aktiviteter, bedes du venligst kontakte os 
på mail: ekstremisme@siri.dk.

Rigtig god fornøjelse!
 
Venlig hilsen

Karin Ingemann
Leder af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Forord

Kursuskatalog - 2019-2020
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Temadagen byder på indblik i konkrete erfaringer på en række skoler rundt omkring 
i landet, som har arbejdet aktivt med det undervisningsmateriale, som deltagerne 
stifter bekendtskab med på dagen.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme kan derfor sammen med 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tilbyde træning og inspirationsmaterialer til 
fagprofessionelle med ungekontakt inden for følgende indsatser:

TEMADAG

Demokratisk og digital dannelse af vores børn 
og unge

•

•

•

Indsigt og værktøjer til at arbejde med demokratisk dannelse og kritisk 
tænkning.
Indsigt og værktøjer til at styrke sine elevers digitale kompetencer og på 
den måde gøre dem til modstandsdygtige digitale medborgere, der færdes 
online med omtanke.
Desuden får man mulighed for at stifte bekendtskab med og afprøve en 
række undervisningsmaterialer til det opbyggende arbejde, særligt på 
undervisningsområdet, men også mere bredt.

Målgruppe
Lærere på grundskoler, 
ungdomsskoler, ungdoms-
uddannelser og fagprofes-
sionelle.

Underviser
Nationalt Center for 
Forebyggelse af Ekstre-
misme og Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet.

Hvor og hvornår
Odense 12. nov. 2019
Tilmeld dig her.

Aalborg 19. nov. 2019
Tilmeld dig her.

Aarhus 26. nov. 2019
Tilmeld dig her.

Tidspunkt
Kl. 12-16.
Frokost kl. 11.30-12.

Pris
Gratis.
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Undervisningsmaterialet ’Omtanke Online’ som styrker børn og unges 
digitale færdigheder til at forstå og gennemskue sociale mediers magt og 
indflydelse, propaganda, fake news mv.
Inspirationskataloget ’Demokratiske Fællesskaber – forebyggelse af 
polarisering og eksklusion i skolen’ til lærere og undervisere, som ønsker 
konkrete redskaber til at styrke klassedemokrati, kritisk tænkning og 
rummelighed blandt elever
Magasinet ’Nettets Vildveje’ for fagfolk og forældre, som ønsker indsigt i 
hvordan løgn, propaganda og manipulation kan skubbe børn og unge ud i 
sårbare situationer når de færdes online 
Undervisningsmaterialet ’Kontroversielle emner i skolen’ til fagfolk, som 
ønsker inspiration til hvordan man kan adressere kontroversielle emner på en 
konfliktnedtrappende måde, så eleverne ikke bliver opdelt.

Det får du med hjem:

https://www.conferencemanager.dk/Demokratisk-digital-dannelse-odense
https://www.conferencemanager.dk/Demokratisk-digital-dannelse-aalborg
https://www.conferencemanager.dk/Demokratisk-digital-dannelse-aarhus
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Temadagen byder på indblik i, hvordan den politiske højre- og venstreekstremisme 
igen blevet et synligt fænomen i den danske offentlighed gennem de senere år. 

Særligt de højreekstreme grupper er under hastig forandring ansporet af 
udviklinger udenfor Danmarks grænser og politiske dynamikker og historiske 
forudsætninger indenfor landets grænser.

På den ekstreme højrefløj går udviklingen aktuelt i retning af, at militante akti-
vistiske grupperinger målrettet opsøger medieopmærksomhed og aktivt bruger 
sociale medier i propagandaøjemed. Grupperne er typisk små og har relativt få 
medlemmer, men søger at kompensere via de sociale medier, happenings i det 
offentlige rum og periodiske konfrontationer med politiske modstandere.

I det venstreekstremistiske miljø er antallet af egentlige organiserede grupper i 
dag begrænset. Den ekstreme venstrefløj har siden årtusindeskiftet ikke evnet at 
tilpasse sine politiske strategier til en ny tids globale konflikter, ligesom den ikke 
længere har fortidens ideologiske og aktivistiske appel.

Men på trods af et fortsat skrumpende venstreekstremt miljø viser en række 
sager, at de resterende grupperinger og enkeltpersoner fortsat har både vilje og 
kapacitet til at udøve vold imod politiske modstandere og især imod personer på 
den ekstreme højrefløj.

Det får du med hjem:

TEMADAG

Højre- og venstreekstremisme i dansk og 
international kontekst

•
•

•

•

Et aktuelt billede af højre- og venstreekstremismen i Danmark.
Viden om miljøernes rekrutteringsstrategier, og hvilke former for propaganda 
de benytter sig af både online og offline.
Viden om de gråzoneproblematikker, som praksis kan møde i hverdagen; fake 
news, populærkultur, memes, konspirationsteorier, politisk organisering og 
lignende. 
Gruppeøvelser/drøftelser om erfaringer i kommunerne vil indgå i oplægget.

Målgruppe
Infohusmedlemmer 
og relevante fagpro-
fessionelle.

Underviser
Chris Holmsted Larsen, 
post.doc. ved Nationalt 
Center for Forebyggelse 
af Ekstremisme og Oslo 
Universitet, forsker i politisk 
ekstremisme.

Hvor og hvornår
Odense 2. dec. 2019
Tilmeld dig her.

Aalborg 3. dec. 2019
Tilmeld dig her.

Tidspunkt
Kl. 12-16.
Frokost kl. 11.30-12.

Pris
Gratis.
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https://www.conferencemanager.dk/hojre-venstre-ekstremisme-odense
https://www.conferencemanager.dk/hojre-venstre-ekstremisme-aalborg
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Temadagen giver et indblik i den forebyggelsesmodel, der er udviklet i tæt 
samarbejde med syv forskellige kommuner. Modellen har til formål at forebygge 
rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder.

Arbejdet med modellen lægger op til, at et kerneteam med deltagere fra kommu-
ne, politi og de boligsociale helhedsplaner, systematisk og rutinemæssigt kortlæg-
ger de ressourcer og udfordringer, der findes i boligområdet. Dette så ressourcer 
udnyttes bedst muligt og indsatser i højere grad matcher udfordringer.

Eftermiddagen er tilrettelagt med en vekselvirkning mellem gruppearbejde, oplæg 
fra center og projektkommuner samt drøftelser af hvordan deltagerne kan benytte 
denne viden i deres egen forebyggelsesindsats. 

Det får du med hjem:

TEMADAG

Forebyggelse af rekruttering til ekstremistiske 
miljøer i udsatte boligområder - en model

• Det er formålet med dagen, at  kommunale forebyggere, på baggrund 
af oplæg og drøftelser, kan dele viden og erfaringer med at kortlægge 
ressourcer og udfordringer systematisk og bruge det som grundlag 
for en målrettet forebyggelsesindsats.

Målgruppe
Infohusmedarbejdere, 
gadeplansmedarbejdere, 
SSP, støttekontaktpersoner, 
kommunale ledere, sagsbe-
handlere fra beskæftigelse, 
integration og børne-
familieforvaltninger

Underviser
Nationalt Center for Fore-
byggelse af Ekstremisme 
samt en repræsentant fra 
en af de samarbejdende 
kommuner.

Hvor og hvornår
Aalborg 13. nov. 2019
Tilmeld dig her.

Esbjerg 14. nov. 2019
Tilmeld dig her.

København 27. nov. 2019
Tilmeld dig her.

Tidspunkt
Kl. 12-16.
Frokost kl. 11.30-12.

Pris
Gratis.
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https://www.conferencemanager.dk/Forebyggelse-af-rekruttering-til-ekstremistiske-miljoer-aalborg
https://www.conferencemanager.dk/Forebyggelse-af-rekruttering-til-ekstremistiske-miljoer-esbjerg
https://www.conferencemanager.dk/Forebyggelse-af-rekruttering-til-ekstremistiske-miljoer-koebenhavn
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Flere kommuner har efterspurgt indsatser målrettet grupper. På den baggrund 
udbyder centeret et kursus om metoden sokratisk dialog. Formålet er at introdu-
cere metoden til praktikere, og gennem dialog at få drøftet dens anvendelse i den 
tidligt forebyggende indsats mod negative konsekvenser ved ekstremisme. 

Sokratisk dialog er en filosofisk funderet metode til at rammesætte konstruktive 
dialoger med større eller mindre grupper om emner, der kan være svære, værdi-
baserede og følsomme. Den sokratiske dialog bliver til tider sat i relation til kritisk 
tænkning, da det at arbejde med en gruppes/ persons forståelse af verden, fordrer 
at man er klædt på til at stille de gode og nysgerrige spørgsmål. 

Sokratisk dialog skaber forudsætninger for en dialog, hvor flere stemmer kommer 
i spil, og hvor der løbende reflekteres over og tages kritisk stilling til egne og 
andres værdier og synspunkter. Deltagerne skal ifølge metoden underlægge sig 
nogle spilleregler, som fremmer lysten og evnen til at sætte spørgsmålstegn ved 
de grundantagelser, deltagernes værdier er baseret på. Fra forskningsbaserede 
undersøgelser ses det, at elever som lærer gennem en sokratisk metode, sammen-
lignet med 1:1 undervisning, får mest ud af den sokratiske metode grundet den 
måde som dialog om synspunkter og forståelser understøtter en aktiv læring. 

Kurset lægger op til en åben drøftelse og dialog om metoden samt dens mulige 
anvendelse i den tidligt forebyggende indsats mod negative konsekvenser ved 
ekstremisme.

Det får du med hjem:

TEMADAG

Temadag om gruppebaseret indsats: 
Sokratisk dialog

Målgruppe
Frontpersonale bredt.

Underviser
Finn Thorbjørn Hansen, 
professor i anvendt filosofi 
på Aalborg Universitet med 
årelang erfaring i at udføre 
sokratisk dialog i grupper, 
samt undervise fagprofes-
sionelle i metoden.

Hvor og hvornår
Aalborg 8. jan. 2020
Tilmeld dig her.

Odense 17. jan. 2020
Tilmeld dig her.

Tidspunkt
Kl. 12-16.
Frokost kl. 11.30-12.

Pris
Gratis.
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•

•

Kursusdagen introducerer metoden og giver eksempler på hvordan 
man kan arbejde med sokratisk dialog i praksis  
Deltagerne får øget kendskab til sokratisk dialog og konkret viden om 
hvordan metoden kan implementeres i egen organisation/kontekst.

https://www.conferencemanager.dk/gruppebaseretindsats-aalborg
https://www.conferencemanager.dk/gruppebaseretindsats-odense
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Konspirationsteorier er populære som aldrig før. De tilbyder forklaringer på skel-
sættende begivenheder, og de fortæller os, at intet sker ved tilfældighed. Deres 
tiltrækningskraft er stor, og forskningen viser, at et betydeligt antal mennesker 
abonnerer på en eller anden form for konspirationsteori som forklaring på 
voldsomme hændelser.

Det samme gør sig gældende for fænomenet fake news, hvor både halve sandhed-
er og opdigtede historier får liv på nettet og i medier gennem deling. Men hvad 
stiller vi op med fænomener som fake news og konspirationsteorier, og hvornår 
udgør de en trussel mod den demokratiske samtale?

Det får du med hjem:

TEMADAG

Fake news og konspirationsteorier 

Målgruppe
Frontpersonale bredt.

Underviser
Rikke Peters, lektor i 
HistorieLab og Anvendt 
Forskning i Pædagogik og 
Samfund.

Hun er uddannet cand. 
mag. i idéhistorie og tysk, 
samt har en ph.d.-grad i 
idéhistorie og forsker des-
uden i konspirationsteorier 
og propaganda samt online-
radikalisering

Hvor og hvornår
København 23. jan. 2020
Tilmeld dig her.

Jelling 30. jan. 2020
Tilmeld dig her.

Tidspunkt
Kl. 12-16.
Frokost kl. 11.30-12.

Pris
Gratis.
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•

•

Oplægget vil have fokus på hvorfor og hvordan konspirationsteorier 
opstår, og hvordan de har forandret sig i tidens løb samt at forsøge at 
give svar på, hvorfor især mange unge tror på konspirationsteorier og 
tiltrækkes af konspirativt indhold på de sociale medier. 
Gennem brugen af eksempler og cases vil vi arbejde med, hvordan 
kildekritisk viden og kompetencer kan sættes i spil i dialogen med 
børn og unge

https://www.conferencemanager.dk/fakenews-konspirationsteorier-kobenhavn
https://www.conferencemanager.dk/fakenews-konspirationsteorier-jelling


www.stopekstremisme.dk


