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I 2015 afsatte et bredt flertal i 
folketinget ca. 60 millioner kr. til 
antiradikalisering. Mange kommu-
ner i Danmark har allerede fastlagt 
en strategi for antiradikalisering 
og arbejder i dag med boligsociale 
indsatser, der skal fremme den 
gode integration. 

Hvordan bliver vi bedre til at 
spotte radikaliserede unge? Hvilke 
sociale indsatser kan være med 
til at modvirke tendenser til øget 
segregering og koncentration af 
socialt udsatte? Og hvordan kan vi 
blive bedre til at arbejde med unge 
med mellemøstlig baggrund? 

Disse spørgsmål og mange andre 
sætter vi fokus på i de to moduler: 
”Mellemøstlig ungdomskultur, 
radikalisering og antiradikali-
sering” og ”Konflikter i etniske 
miljøer. Integration via boligsocia-
le indsatser”.

Du vil som deltager opnå en dyb 
indsigt i, hvad radikalisering er, og 
hvordan du kan spotte tidlige tegn 
på det. Du vil tilegne dig en øget 
forståelse for og redskaber til at 
forebygge social kontrol i etniske 
familier.

Formålet er at styrke din viden 
og indsats baseret på den nyeste 
forskning indenfor områderne. 
Forløbet er særligt tilrettelagt 
for dig, der arbejder professio-
nelt i kommunen eller tilknyttet 
boligsociale projekter med nævnte 
indsatsområder.

Rust dig til arbejdet i krydsfeltet 
mellem flere kulturer

Med udgangspunkt i forskningsbaseret viden bliver du klædt 
på til at fremme integrationen og håndtere de udfordringer, 
som ghettoisering og radikalisering fører med sig – herunder 

forebyggelse af terror og samfundsskadelig agitation.

Den nuværende flygtninge-  
og migrationssituation er 
blandt de største globale 
udfordringer i dag”.  

Andreas Kamm, tidl. generalsekretær  
i Dansk  Flygtningehjælp
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Forløbet er  
opdelt i moduler

Kursusforløbet består af 2 moduler, som løber over et år.  
Hvert modul består af tre undervisningsdage.  

Det er muligt at følge modulerne separat.

Modul 1. 
Mellemøstlig kultur, 
radikalisering og antira-
dikalisering

Dette modul har fokus på 
forebyggelse af radikalisering 
hos unge generelt. Modulet skal 
øge opmærksomheden på de 
tidlige tegn på radikalisering 
og give dig en dybere forståelse 
af de udfordringer, der knytter 
sig til radikalisering, så terror 
og samfundsskadelig agitation 
opdages og forebygges. Modulet 
inddrager den nyeste internatio-
nale, forskningsbaserede viden 
om radikalisering af unge. Målet 
er at kombinere teori og praksis 
i arbejdet med de udfordringer, 
som kommunerne aktuelt står 
overfor, så indsatserne bliver 
stadigt bedre. 

Modul 2. 
Konflikter i etniske 
miljøer. Integration via 
boligsociale indsatser

Dette modul fokuserer på, hvor-
dan forskningsbaseret viden kan 
omsættes til at styrke dit sociale 
arbejde med og omkring etniske 
familier. Du vil få en øget indsigt 
i forebyggelse af konflikter i etni-
ske familier på den boligsociale 
indsats mod radikalisering samt 
på samarbejdet mellem kommu-
ner, private aktører og civilsam-
fundet. Med udgangspunkt i dine 
praktiske erfaringer, inddrager 
modulet den nyeste viden om 
løsning af de mest udfordrende 
konflikter, og målet er at opbygge 
tillid mellem de forskellige ak-
tører og gøre brug af den sociale 
kapital i dit boligområde. 

Udover ny viden får du mulighed 
for at diskutere og videnudveksle 
med andre, der arbejder inden 
for samme område”. 

Modul 1: 

Mellemøstlig kultur, radikalisering  

og antiradikalisering

• Hvad er radikalisering?

• Integration af flygtninge og indvandrere

• Mellemøstlig ungdomskultur

• Samfundets fordomme om radikalisering

• Antiradikaliserings-indsatser

Modul 2: 

Konflikter i etniske miljøer. Integration via 

boligsociale indsatser

• Konflikter og social kontrol i etniske familier, her-

under forebyggelse af disse konflikter

• Kønskultur, ære og vold i etniske familier

• Kriminalpræventive indsatser mod radikalisering

• Boligsociale indsatser mod radikalisering, herunder 

idrætsinitiativer

• Opbygning af tillid og social kapital i boligområder
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Undervisning, der kommer  
helt tæt på hverdagen

Programmet tilfører dig et højt, fagligt vidensniveau, der 
hurtigt kan anvendes i din dagligdag.

Begge moduler er målrettet dig, 
som arbejder professionelt med 
integration og indsatsområder 
indenfor antiradikalisering og bo-
ligsociale tiltag. Desuden er det 
til dig, der arbejder med udsatte 
unge og har fokus på ressourcer i 
stedet for problemer.

Undervisningen er på universite-
tets masterniveau og dermed sag-
ligt og videnskabeligt forankret.

Du bliver undervist af forskere 
fra universitetet og erfarne prak-
tikere. Undervisningen kobler 
teorien til praksis, så du hurtigt 
kan bringe din nye viden i spil i 
hverdagen.

Igennem modulerne arbejder du 
med en case, som du selv vælger 
indenfor de emner, du arbejder 
med.

Du afslutter hvert modul ved at 
aflevere en case, som du forsvarer 
ved en 20-minutters mundtlig ek-
samen med bestået/ikke bestået. 

Fagligt udbytte
Når du har gennemført det 
enkelte modul, har du blandt 
andet tilegnet dig redskaber til 
både at spotte og forebygge an-
tiradikalisering og skabe en god 
forudsætning for integration med 
boligsociale indsatser.

Ligeledes styrker du din forstå-
else for den mellemøstlige ung-
domskultur og resiliens blandt 
flygtningebørn.  Du opnår indsigt 
i vilkårene for de flerkulturelle 
unge på kanten samt arbejdet 
med de fordomme, der kan være i 
vores aktuelle samfund. 

Tid

De enkelte moduler varer tre dage, og 
har hver et omfang på 5 ECTS-point. 
Herudover skal du medregne forberedelse 
til undervisning, udarbejdelse af en case 
og deltagelse i en mundtlig eksamen ved 
afslutning af modulet.

Forårsmodulet: 6. april og 4. og 5. maj 2018. 
Efterårsmodulet: Datoer følger. 

Sted
Undervisningen foregår på SDU i Odense og 
Kolding.

Adgangskrav
For at deltage skal du have 
minimum en bachelor-, diplom-, 
professionsbacheloruddannelse eller 
tilsvarende. Desuden skal du have to års 
relevant erhvervserfaring. Der kan dog søges 
dispensation fra dette.

Pris
Kr. 9.500 ekskl. moms pr. modul. Prisen in-
kluderer forplejning i løbet af kursusdagene. 
Prisen inkluderer ikke hotelovernatning. 
Eksamen kr. 1.500.

Tilmelding
Ved tilmelding til de enkelte moduler er fri-
sten ca. seks uger før modulstart. Tilmelding 
sker elektronisk på Üsdu.dk/kurser 

Praktisk 
information

Vil du vide mere?

Kontakt Annette Michelsen la 
Cour, lektor ved Institut for So-
ciologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi. 
Tlf.: 65504229 eller e-mail  
amlacour@sam.sdu.dk.

Se mere på Ü sdu.dk/kurser

http://sdu.dk/kurser 
http://sdu.dk/kurser
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Forskningsbaseret efteruddannelse  
Syddansk Universitet

Üsdu.dk/kurser

Kontakt
Læs mere om programmet ”Integration og antiradikalisering” 
på sdu.dk/kurser, hvor du også finder tilmelding.
 
Du kan få besvaret spørgsmål ved at kontakte  
koordinator Jeanette C.I. Kirkegaard på tlf. 6550 1073 eller 
e-mail jck@sdu.dk.

Læs mere om Syddansk Universitets mange andre 
efteruddannelsestilbud på sdu.dk/efteruddannelseAkkrediteringsrådet

http://sdu.dk/kurser
http://sdu.dk/kurser
http://sdu.dk/efter_videreuddannelse

