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Forbrydelser bag tremmer 

Tema: Kriminalitet  
Fag: Samfundsfag  
Målgruppe: 8. – 9. klasse 

TV3, 2015, 44 min 

Vejledningen sætter fokus på dilemmaet mellem indsattes rettigheder og beskyttelsen af den enkelte 
danske borger og deres rettigheder. Baggrunden er udsendelsen, der handler om forbrydelser, der begås 
mens kriminelle er i fængsel. Udsendelsen indeholder scener, der kan virke voldsomme og 
grænseoverskridende, hvilket eleverne bør vide inden udsendelsen vises. 
 

Faglig relevans / kompetenceområder 
Kompetenceområde: 
Demokrati: Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til 
handlinger. 
 
Færdigheds- og vidensmål: 
Eleven kan diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for borgere i 
Danmark, borgernes retssikkerhed i et demokrati og menneskerettigheder mv.) 
Eleven har viden om demokrati og retsstat, fx grundloven 

Ideer til undervisningen 
Udsendelsen problematiserer, hvordan den moderne teknologi er en udfordring i forhold til at dømte 
kriminelle ikke kan fortsætte deres ulovligheder, mens de afsoner deres straf. Det rejser flere spørgsmål, 
som er relevante at arbejde med i forhold til Danmark som en retsstat. Opgaverne her tager udgangspunkt i 
dilemmaerne omkring det enkelte menneskes rettigheder jf. Grundloven og Menneskerettighederne, og 
hvad vi som samfund vil acceptere. 
 
Rikke bliver stalket af ekskæresten: 
Rikkes ekskæreste chikanerer hende flere gange dagligt, bl.a. gennem trusler via mobiltelefonen. Det har 
han fået en dom på 8 måneder for, men under afsoningen fortsætter chikanen af Rikke, da ekskæresten har 
en mobiltelefon i fængslet, hvilket ikke er lovligt.  
Se kapitelmarkering 1.  
Der blev i 2014 beslaglagt 1920 telefoner, hvilket er en stigning på 14% fra året før. 
 

 Beskriv, hvad du synes er det værste ved en stalking, som Rikke i udsendelsen bliver udsat for? 

 Ekskæresten kan ikke forstå, Rikke ikke blot flytter fra Slagelse, hvis hun føler sig utryg. Hvad 
tænker I om det? Har han en pointe eller ej? 

 Hvis en telefon er slukket, kan politiet ikke umiddelbart med deres teknik finde telefonerne i 
cellerne. Hvad kan man gøre, for at finde flere telefoner? Er det i orden, at politiet fysisk 
gennemsøger de indsattes private sager, for at finde fx skjulte telefoner?  

 Undersøg hvad straffen er, for at besidde en mobiltelefon i fængslet ulovligt. Læs evt. om det på 
www.krim.dk Er det en rimelig straf? 

 Ud over mobiltelefoner er der også problemer med stoffer i fængslerne. Betjentene ved ikke 
præcis, hvordan det bliver smuglet ind, men vurderer, det bliver kastet over hegnet eller afleveret 
under besøg. Hvad kan man gøre for at mindske problemet uden at krænke de indsattes 
rettigheder? Du kan læse om indsattes rettigheder på www.kriminalforsorgen.dk  

http://www.krim.dk/
http://www.kriminalforsorgen.dk/
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 Rikkes ekskæreste nævner i samtalen med Miki Mistrati, at alle har en telefon i dag i fængslerne 
Fængselsbetjentene er korrupte.. og man kan betale sig fra alt i dag, når man har penge. Hvad vil det 
sige at være korrupt? Tror I, der er tale om korruption i denne sammenhæng? 

 
 
Udsendelsens anden fortælling handler om Brian, der er dømt til forvaring på ubestemt tid for seksuel 
krænkelse af mindreårige. I kapitel 2 vises et uddrag af, hvordan Brian trods forbud på den lukkede 
institution, hvor han afsoner sin straf, har fået en telefon. Brian skriver sammen med, hvad han tror, er en 
mindreårig pige, som han ønsker at have sex med. Da Brian bliver afsløret undskylder han, men det viser sig 
hurtigt, at han fortsætter med at kontakte mindreårige piger. 
 

 Undersøg, hvad en forvaringsdom på ubestemt tid er. Hvilke tanker gør I jer om den type dom? 

 Hvad skal man gøre som ung, hvis man opdager, at der bag en profil på nettet gemmer sig en 
voksen mand? 

 I udsendelsen fortæller lederen af institutionen Kofoedsminde, at det er svært at forhindre, at 
indsatte, der ikke må bruge computere og telefoner får adgang hertil. Det er kun et fåtal, der ikke 
må, og det er en udfordring. Hvad skal man gøre, for at forhindre, det sker? Hvor går grænsen 
mellem beskyttelse af borgerne og samtidig en menneskelig behandling af de straffede?  

 Hvad kunne man som samfund gøre, for at forhindre at Brian fortsætter krænkelserne af 
mindreårige? 

 Når Brian engang bliver en fri mand igen har han afsonet sin straf, og er erklæret ikke til fare for 
samfundet. Hvordan tror I hans muligheder for at få et normalt liv i det danske samfund bliver?  

 

Supplerende materialer 

Tv-udsendelse fra CFU  
De pædofiles nye jagtmarker - når børn er jaget vildt på Facebook og MySpace, Tv2, 26.06.09, 35 min.  
 
 
Følgende er forslag til supplerende materialer, der evt. kan lånes på dit lokale CFU. 

Afskrækkelse eller forbedring?-  en debatbog om kriminalitet & straf. Per Straarup Søndergaard, CDR 
Forlag 1998. 
 

http://hval.dk/mitCFU/samling.aspx?mode=-1&page=1&search=person:%20Per+Straarup+S%c3%b8ndergaard

