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Af Maj Juni 

R 
adikalisering er et emne, 
der bliver talt meget om og 
forsket mindre i. Ikke bare 
den teoretiske, men også den 
praksisforankrede forskning, 

der kommer helt tæt på, skal udvikles. Det 
mener professor MSO Line Lerche Mørck fra 
DPU, Aarhus Universitet. Gennem det seneste 
årti har hun forsket i, hvordan mennesker 
bevæger sig i ekstreme miljøer som bander, 
rocker- eller andre voldelige grupperinger, 
og hvordan forebyggelse af marginalisering 
kan forhindre bevægelser ind i de destruktive 
miljøer. 

Hun peger på en risiko for, at vi som 
samfund forebygger i blinde og faktisk 
fremmer radikalisering, når vi vil den til livs, 
stik mod alle gode hensigter. Eksempelvis 
viser den nuværende forskning kun en svag 
sammenhæng mellem stærke ideologiske 
overbevisninger, radikale udsagn og voldelige 
handlinger.

”Meget af det, der kunne være tegn på en 
potentielt voldelig reaktion, ender med ikke 
at blive det. 

Det betyder, at vi kan komme til at 
stigmatisere nogle familier, børn og unge 
mennesker, lokalmiljøer, boligområder – og 
skubbe dem væk og skabe distance, selv om 
vi faktisk har en god intention om at lave 

forebyggelse,” siger Line Lerche Mørck og 
tilføjer, at det gælder alle aktører, lige fra 
forskere til politikere, pædagoger, lærere og 
frivillige. 

”Der er mange positioner, hvorfra vi kan 
komme til at gøre forkerte ting, der forvær-
rer situationen. Derfor er det på dette felt 
vigtigt at kombinere forskning med praksis-
udvikling,” siger Line Lerche Mørck. 
 
’Just in time’-pædagogik 
I de seneste ti år har Line Lerche Mørck 
forsket i at forebygge det, hun betegner 
’udenforskab’ – forstået som vrede, afmagt, 
distance og opposition til det etablerede 
system og autoriteter.

”Der kan være en stor mistillid mellem 
nogle miljøer og det etablerede. En måde 
at arbejde med det på pædagogisk er det, 
jeg i min forskning har kaldt grænsefæl-
lesskaber: at man skaber nogle lokale 
inkluderende partnerskaber, hvor ansatte 
fra det etablerede fra mange forskellige 
positioner går i dialog med nogle af dem, 
der deltager på kanten. Både deres familier, 
børn og unge selv, voksne, miljøer, moskeer 
og borgernetværk laver et samarbejde, 

PÆDAGOGIK 
KAN FOREBYGGE 
RADIKALISERING

Tillid, samarbejde, anerkendelse, fællesskab, dialog. De pædagogiske våben 
mod afmagt, vrede og opposition til samfundet er formentlig dem, der 
bedst forebygger radikalisering. Asterisk har mødt professor MSO Line 

Lerche Mørck, der forsker i bandeinvolvering og radikalisering.

»Det betyder, at vi kan 
komme til at

stigmatisere nogle 
familier, børn og unge, 

mennesker, lokalmiljøer, 
boligområder – og 
skubbe dem væk og 

skabe distance, selv om
vi faktisk har en god 
intention om at lave 

forebyggelse«
Line Lerche Mørck
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hvor man anerkender dem, der deltager på 
kanten, lytter til deres kritik, anerkender 
deres forslag til, hvad man kan gøre, prøver 
at løse problemer og dilemmaer sammen og 
dermed får skabt nogle nye, mere bevæge-
lige strukturer, der tager udgangspunkt i de 
her og nu problemer, som de involverede 
også oplever nedefra,” forklarer Line Lerche 
Mørck.

”Vi kalder det også ’just in time’-pædago-
gik. Pointen er at tage udgangspunkt i pro-
blemerne lokalt, når de opstår – i stedet for 
at skule til lange forkromede forskningspro-
jekter eller evidensbaserede metoder, der er 
hentet ind fra udlandet,” siger Line Lerche 
Mørck. Et eksempel kan være et lokalmiljø, 
der pludselig oplever, at unge muslimer 
tager til det krigsramte Syrien.

”Når man lokalt mærker, at der vitterligt 
er et problem, så skal man bruge det en-
gagement, som den frustration og afmagt 
også skaber, og invitere ind og sige: Hvad 
kan vi sammen gøre ved det? Man skal 
nedefra, sammen med de mest involverede, 
prøve at finde nogle kreative løsninger. Det 
nytter ikke at arbejde ud fra en abstrakt 
idé om, at vi på forhånd ved, hvad der skal 
gøres. For lige på det her felt, ved vi faktisk 
ikke ret meget.” 

 
’Det har vi gjort i 100 år’ 
Ifølge Line Lerche Mørck opstår problemet, 
hvis systemet hiver modeller og metoder fra 
udlandet ind som en sikker kur. 
”Når abstrakte pædagogikker som fx ’anger 
management’ bliver kørt ind, kan det kom-
me til at fremstå som om, at denne metode 
virker på samme måde alle steder med alle 
parter. Og det er et stort problem, for det 
gør den ikke. Men fordi det er kommet ind 
i et effektbaseret, evidensbaseret sprog, kan 
det virke sådan.”

På samme måde er der ikke et én til én-
forhold mellem, hvordan danske metoder 
og modeller virker herhjemme og i udlan-
det. Eksempelvis er den såkaldte Århus-mo-
del blevet fremhævet internationalt som en 
måde at række ud til unge på, der bevæger 
sig i retning af radikalisering. Modellen går 
ud på at skabe tillid mellem myndigheder, 
de unge, deres familier og omgangskreds. 
Man prøver også at skaffe de unge en men-
tor og job eller uddannelse.

”Århus-modellen er blevet berømt og 
puttet op på en piedestal. Men når man 
taler med folkene bag, siger de: ’Århus-
modellen? Det er jo bare det, vi har gjort i 
100 år – det kommunale SSP-samarbejde’. 
Men det kan godt komme til at lyde som 
om, USA kan indføre Århus-modellen. Det 
er bare ikke tilfældet, for det er den store 
velfærdsmodel, hvor man samarbejder på 
tværs af kommune, politi og socialforvalt-
ning. Man kan ikke bare trække en metode 
eller model ned over noget – uden at tænke 
konteksten med,” siger Line Lerche Mørck.

Mere end et lille fif 
Når Århus-modellen får så mange til at 
spærre øjnene op, vurderer hun, at det er 
på grund af budskabet om, at man skal 

»...det kan godt komme 
til at lyde som om, 
USA kan indføre 

Århus-modellen. Det 
er bare ikke tilfældet, 
for det er den store 

velfærdsmodel«
Line Lerche Mørck
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tage imod den fremstrakte hånd i stedet for 
at vise mistillid og give sanktioner. Sørge 
for, at folk får uddannelse, bolig og bliver 
hjulpet med de ting, der trykker i livet, for 
at forebygge afmagt, vrede og opposition til 
systemet. 

”Århus-modellen præsenteres som en 
paradoksal pædagogik, fordi den gør det 
modsatte af, hvad man tror virker. Normalt 
sanktionerer man, her gør man det modsat-
te. At præsentere den sådan er at reducere 
hele det store system, der er udenom, til 
et lille pædagogisk fif,” siger Line Lerche 
Mørck, der ikke er i tvivl om, at det bæ-
rende princip holder.

”Det skal bare ikke være et fif, men en al-
vorlig håndsrækning, hvor man tilbyder en 
position, som er anerkendelsesværdig. Det 
jeg har set i min forskning i grænsefælleska-
ber og lokale partnerskaber, er, at hvis man 
kan gøre det, så giver det en sammenhængs-
kraft og en overskridelse af polariseringer-
ne. Vi får aldrig overskredet polariseringen 
helt. Der vil stadigvæk være konflikter, men 
det giver nogle forbindelseslinjer på tværs. 
Det betyder, at der er nogle, der har dialo-
gen ude i de miljøer, vi ellers ikke kan nå, 
og som er rigtig dyre at overvåge og prøve 
at følge, når de ikke vil tale med os.”

 
Almen basis og anerkendelse 
Noget af det interessante ved at se på den 
pædagogiske forebyggelse af radikalisering er 
at se, hvordan det i virkeligheden i høj grad 
handler om den almene basis, mener Line 
Lerche Mørck.

”Det gælder faktisk lige fra vuggestuen og 
børnehaven – at en pædagog ikke skal stå 
alene med 19 børn. Det er det helt alminde-
lige, pædagogiske arbejde og det helt almin-
delige lærerfaglige arbejde i en klasse, der har 
betydning. Hvis man skal gøre det ekstra for 
et barn eller en ung, man bekymrer sig for, 
hvis man skal skabe noget særlig pædagogik 
og fx lave projektarbejde, så kræver det tid. I 
den rigtig gode, forebyggende pædagogik kan 
man være fleksibel, skabe bevægelige rum, 
men fordi det hele er skåret ind til benet, 
ryger det,” siger Line Lerche Mørck. 

Ud over den manglende tid vurderer hun 
også, at manglende anerkendelse og støtte 
udfordrer det forebyggende arbejde. 

”Ofte bliver man som lærer eller pædagog 
ikke anerkendt for det ekstra, man gør, af sin 
ledelse. For at man som samfund kan lave 
al den forebyggelse i det små, alle de steder, 
man kan sætte ind, bør der være en form for 
’time-buffer’. Sådan at når man får øje på 
nogle særlige konflikter, hvor der skal invol-

veres særlige ressourcer, bliver der sat tid af 
til det, det bliver anerkendt, man får ros, og 
ledelsen sørger for, at der kommer noget af-
lastning. Det handler om fleksibilitet og den 
ledelsesmæssige anerkendelse af, at her bliver 
der løftet et særligt ansvar,” siger Line Lerche 
Mørck og giver som eksempel, at det var et 
lokalt samarbejde mellem Århus-modellen 
og den aarhusianske Grimhøj-moske, der 
satte en stopper for en bevægelse, hvor unge i 
området rejste til Syrien. 

”Det skete altså i kraft af samarbejdet, 
og derfor er det også bekymrende, at vi er 
begyndt at sidestille radikalisering med mo-
skeer. Det er med til at stigmatisere, hvis man 
på forhånd mistænkeliggør nogle og politisk 
dikterer,  at ’dem må I ikke samarbejde med’, 
og dermed stempler særlige aktører med, at 
’her har vi radikaliseringens vugge’,” siger 
Line Lerche Mørck.  
 
Syrienskriger i et suppekøkken 
Det er ikke alene stigmatiseringen, der udgør 
et problem. Den manglende viden om radi-
kalisering betyder også, at det er noget nær 
umuligt at identificere, hvem der potentielt 
er i farezonen for at gribe til yderligheder 
og vold. Her er der brug for mere viden om, 
hvad der er gået forud for terrordomme og 
-angreb, ligesom der er brug for at tale med 
formers (tidligere medlemmer af ekstreme 
grupper, red.). 

”Ved at få deres førstehåndserfaringer kan 
vi blive klogere på, hvad der kan gøre en 
forskel,” fortæller Line Lerche Mørck. 

Eksempelvis eksisterer der en udbredt myte 
om, at folk, der ender i radikalisering, også 
er marginaliserede og stærkt religiøse. Line 
Lerche Mørck er stødt på flere eksempler på 
det modsatte. Et eksempel er, hvordan en ung 
mand med rødder i Libyen, der er vokset op i 
Danmark, gik fra at lave nødhjælpsarbejde til 
at stå vagt ved fronten. 

”Han oplevede en stor frustration, fordi 
han på nært hold så, hvordan sommerfe-

rierne i hans forældres hjemland gik fra at 
være leg på gaden til bomber og fattigdom. 
Det talte han med sin lærer om, og læreren 
opfordrede ham til at lave et hjælpeprojekt. 
Han samlede penge ind og kom til Libyen 
med medicin og støtte, men da det så var 
givet væk, vidste han ikke, hvad han skulle 
gøre. Det endte med, at han kørte med en ny 
ven, han mødte, til fronten, og pludselig stod 
han der og holdt vagt. Fra at læreren ser ham, 
anerkender ham og ser hans smerte, til at 
når han så prøver, så ender han alligevel ved 
fronten – nogle gange er der også dobbelthe-
der i det,” siger Line Lerche Mørck og tilføjer, 
at den unge mand i dag er kommet sikkert 
hjem og bidrager til at skabe mere nuance-
rede forståelser ved at holde oplæg om sine 
oplevelser. 

”Det er ikke bare enten eller. En af de 
mødre, jeg har mødt, fortalte, at hendes søn 
tog til Syrien og i begyndelsen lavede suppe 
og endte med at dø som en del af den væb-
nede kamp.”

Et vigtigt løft 
Line Lerche Mørck mener, der er brug for 
et løft af det pædagogiske og psykologiske 
i forebyggelsen af radikalisering. Hun 
opfordrer til, at der fra politisk hold gives 
flere midler – ikke til terrorpakker og antira-
dikalisering, men til alt det basale.

”Politikerne skal sikre, at vi har en stor, 
sund pædagogisk basis, der både kan arbejde 
med det egentlige og lave ’just in time’-
pædagogik. Det handler om prioriteringer,” 
siger hun. 

Til pædagoger og lærere lyder opfordringen 
at bygge bro, skabe forståelse og ikke gå uden 
om de svære konflikter. 

”Jeg kan godt forstå, mange er pressede og 
stressede. Men når det er sagt – og forudsat 
der er ressourcer til det – så gælder det om 
at være nysgerrig. Om at blive ved med at 
gøre det og tro på det, også selv om det nogle 
gange kan gå galt. Man kan komme på tynd 
is, for man satser også og bevæger sig ud i 
meget udfordrende pædagogik. Men når det 
lykkes, giver det også en følelse af, at man 
virkelig har løftet noget vigtigt. Det er meget 
værdifuldt arbejde.” 

LINE LERCHE MØRCK 
Professor MSO på DPU, Aarhus 
Universitet. Titlen på professoratets 
særlige opgave er ‘Major identity 
formation, expansive learning and 
belonging − movement beyond 
gang involvement and radicali-
zation’.

»Det skal bare ikke være 
et fif, men en alvorlig 

håndsrækning, hvor man 
tilbyder en position, som 
er anerkendelsesværdig«

Line Lerche Mørck


