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Innehåll

Hur du kan arbeta med 

”Om våldsbejakande extremism 

– ett utbildningsmaterial om 

socialtjänstens arbete med barn och 

unga vuxna” tillsammans med dina 

medarbetare.



Ökad kunskap

Ökad kunskap om våldsbejakande extremism behövs för att du 

som arbetar i socialtjänsten ska kunna arbeta ändamålsenligt när 

du möter individer som riskerar att involveras eller redan är 

involverade i våldsbejakande extremism.

Tydliga arbetssätt och samverkan

Utbildningsmaterialet tar upp behovet av att arbeta med tydliga 

arbetssätt och rutiner för socialtjänsten och de som socialtjänsten 

samverkar med. 

Reflektionsövningar

Reflektionsövningar om hur vi arbetar i den egna kommunen. 

Utbildningens syfte



Ett systematiskt arbetssätt

Arbetet och utbildningsmaterialet 

följer ett antal steg: att förebygga 

och upptäcka, att utreda samt att ge 

insatser och följa upp insatser till 

individer. 



Utbildningspaket 

Utbildningsmaterial med tillhörande 

studiehandledning

”Våldsbejakande extremism - ett 

utbildningsmaterial för socialtjänstens 

arbete med barn och unga vuxna”

- faktainnehåll, reflektioner och 

övningar. 

Kort om våldsbejakande extremism:

- kortfattad översikt (powerpoint) om vad 

våldsbejakande extremism är.   

Studiehandledning



Tre powerpoint-presentationer

Tre powerpointpresentationer som följer tre faktaavsnitt i 

utbildningsmaterialet med de reflektionsövningar som finns till 

varje avsnitt:



• Gruppträffar 

• Självstudier i kombination med gruppträffar 

• Självstudier 

Olika sätt att genomföra 

utbildningen 



Ett möjligt upplägg är att börja med att gå igenom 

powerpointpresentationen ”Kort om våldsbejakande 

extremism”. 

Sedan kan ni gå vidare genom att välja ett avsnitt av 

utbildningsmaterialet per gruppträff och välja ut en eller flera 

reflektionsövningar. Har man mer tid till förfogande vid träffen 

kan man gå igenom flera avsnitt av utbildningen eller göra 

alla övningar vid gruppträffen.

På gruppträffarna kan de tre powerpointpresentationerna 

”Förebygga och upptäcka”, ”Utreda” och ”Insats” användas 

som stöd eller övningarna i studiehandledningen.

Gruppträffar 



Vid självstudier i kombination med gruppträffar kan 

deltagarna läsa utbildningsmaterialet på egen hand. 

När alla deltagare har läst utbildningsmaterialet kan ni träffas i 

grupp för att diskutera med varandra och utbyta tankar om 

våldsbejakande extremism och idéer om arbetssätt i den 

egna verksamheten. 

På gruppträffarna kan de tre powerpointpresentationerna 

”Förebygga och upptäcka”, ”Utreda” och ”Insats” användas 

som stöd eller övningarna i studiehandledningen.

Självstudier i kombination med 

gruppträffar 



Finns det ingen möjlighet att ordna gruppträffar kan 

deltagarna i stället ägna sig åt självstudier med hjälp av 

övningarna i utbildningsmaterialet som också återfinns i de tre 

powerpointpresentationerna ”Förebygga och upptäcka”, 

”Utreda” och ”Insats”.

Eftersom övningarna till stor del bygger på reflektion är det 

bra att inte göra alla övningar på samma gång utan i stället ta 

några åt gången, eftersom utrymmet för reflektion då ökar.

Självstudier



Mer information finns på: 

www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-

brott/valdsbejakande-extremism/


