STRAFFENS
FORMÅL
LÆRERMATERIALE
Formål

“Straffens formål” handler om, hvorfor vi straffer set ud fra et straffeetisk perspektiv. Temaet
behandler, hvorfor det er vigtigt, at vi diskuterer straf, og hvilke forskellige argumenter der idag
findes for at straffe.
Film og opgaver knyttet til temaet kan både bruges som en del af undervisningen i samfundsfag
eller i faget filosofi. Formålet med nærværende materiale er at give eleverne en forståelse for de
argumenter, der i dag findes for at straffe, herunder give målgruppenet godt indbliki begrebet
retsfølelse og hvilke værdier, der præger den retspolitiske debat. Endelig vil materialet også give
målgruppen en forståelse for de politiske ideologier og tanker, der ligger til grund for partiernes
forskellige retspolitik.
Indhold
I det følgende kan du finde de arbejdsspørgsmål, som tager afsæt i filmen Straffens udvikling, og
som eleverne har adgang til via hjemmesiden, samt vejledningen for det retspolitiske rollespil, der
knytter sig til temaet.
Progession
Undervisningsforløbet, vi har beskrevet nedenfor, er en ud af mange mulige forløb om straffens
formål, der kan laves med filmen som ramme. Arbejdsspørgsmålene tager direkte afsæt i den
teori og de ‘spørgsmål’, som undervisningsfilmen stiller, mens det retspolitiske rollespil fungerer som
en aktivering og perspektivering til straffefilosofien.

SPØRGSMÅL OG OPGAVER
1. Intro
Begynd modulet med en indledende dialog om straf. Stil spørgsmålet:
Hvad er straf?
Lad først eleverne italesætte, hvad de forbinder med begrebet. Herefter kan du som underviser
med fordel skrive den gængse definition op til en videre debat om begrebet:

Straf


1. Ubehagelig handling eller tilstand som man
udsættern
 ogenfor til gengæld for en forsyndelse som
vedkommendehar gjort sig skyldig i.
1.a: Foranstaltning som et samfund eller en organisation anvenderover for nogen der har begået en ulovlig
handlingfx fængsling eller bøde.
1.b (Fremkaldelse af) ubehagelighed som følge af nogens
handlingereller livsførelse.
- Den Danske Ordbog, DSL

Stil herefter spørgsmålet:
Når straf er bevidst at påføre nogle mennesker et ubehag, hvad retfærdiggørså, at vi straffer?
I denne indledningsvise debat er der ikke ét facit, da målet er at få så mange svar italesat og
opskrevet på tavlen. Det betyder også, at svarene ikke kun skal indeholde elevernes egne
opfattelseraf, hvorfor vi bør straffe, men også tanker om, hvordan andre mennesker tænker, og
hvad andre ønsker, at formålet med at straffe skal være.
Det skal være klart, at der findes flere forskellige årsager til, at vi straffer, og til hvad der
retfærdiggør,at et samfund bevidst påfører et af sine medlemmer ’ubehag’.

2. Film
Efter den indledende introduktion til straf skal filmen spilles i sin fulde længde (ca. 8 min.). Den
findes her på www.forbrydelseogstraf.dk under fanen “straffens formål“ - filmene er produceret til
internettet, så afspilles filmen i plenum/på storskærm kan lydkvaliteten svinge i kvalitet.
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3. Opgaver - arbejdsspørgsmål
Efter filmen skal klassen arbejde med en række spørgsmål, der knytter sig til filmen og som
udbredertemaet yderligere. Lad eksempelvis eleverne arbejde i små grupper med spørgsmålene.
Spørgsmålene, som findes på siden, er:
1.

Hvilket formål med straf har vi officielt i Danmark?
Se evt: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=172754

2.

Undersøg ved hjælp af filmen Straffens formål og nedenstående model hvilke formål en
statsmagt kan have, når det straffer en af sine indbyggere? Tegn eventuelt modellen af og
skriv argumenterne ned i hver af ‘kasserne’.

Model: Flemming Balvig
Grafik: Christine Hvidt Grønborg

3.

Hvad er retsfølelse?

4.

Hvorfor tror du, at retsfølelse spiller en større og større rolle i den politiske debat?

5.

Hvorfor mener Jesper Ryberg, at det er væsentligt, at vi diskuterer, hvorfor og hvordan vi
straffer? Hvad tror du/I, at farerne kunne være ved, at vi ikke gør det?

6.

Hvis du skulle formulere formålet for den danske straffelovgivning, hvordan skulle 			
det så lyde?
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RETSPOLITISK ROLLESPIL
Denne del består af et retspolitisk rollespil i form af en paneldebat om straf. Opdel klassen i et
passende antal grupper(dog højest antallet af det eksisterende antal folketingspartier) og lad
hver gruppe udpege en repræsentant. Han eller hun skal agere retsordfører fra et af de forskellige
folketingspartier, mens underviseren er panelstyrer.
Diskussionenskal tage udgangspunkt i en eller flere medieaktuelle retspolitiske sager, og skal
foregå ligesomen paneldebat på tv. Dvs. bordene skal være opstillet i en åben hestesko eller på
linje, så restenaf klassen kan inkluderes og lytte aktivt med.
Læs eventuelt nedenstående vejledning for yderligere informationer:

Indledende manøvrer:

Klassen deles op i et passende antal grupper - men højest det antal partier, der er valgt ind i
Folketinget. Se evt. her: http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/Partioversigt.aspx.
Hver gruppe får tildelt et folketingsparti, de skal undersøge nærmere med henblik på senere
at skulle repræsentere det. Det kan enten ske ved lodtrækning eller ved direkte tildeling. Grupperne skal nu undersøge deres tildeltes partis menneskesyn og holdning til straf - fx ud fra følgende
spørgsmål/fokuspunkter. Disse fremgår også på www.forbrydelseogstraf.dk.
De er som følger:
•
•
•
•
•

Hvilket ideologi bygger partiet på?
Hvilke retspolitiske mærkesager har partiet?
Går partiet ind for hårdere eller mildere straffe? Og hvorfor?
Hvad mener de hovedformålet med at straffe er?
Hvilket ordvalg bruges oftest af partiet til at retfærdiggøre straf?

•

“Hvad mener jeres parti om [sag 1*] og [sag 2*]?” (NB! Fremgår ikke på website)
* Temaet for den spillede paneldebat skal omhandle to eller flere medieaktuelle
retspolitiskesager. Her er det op til underviseren at udvælge de sager, han eller hun synes
vil fange elevernes opmærksomhed bedst. Dette spørgsmål skal du derfor som underviser
skrive op på tavlen.
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Under og efter research af partierne:
Når grupperne har undersøgt sit tildelte parti, skal rollespillet igangsættes. At eleverne skal
spille rollespil fremgår ikke på nettet, så forløbet skal forklares og rammesættes af dig som
underviser.

Mens grupperne har arbejdet med deres parti, kan der med fordel gøres klar til rollespillet. Borde
og stole opstilles, og ud for hver plads skal der være et skilt med partinavn.
Når eleverne er kommet tilbage, skal der udvælges en repræsentant fra hver gruppe, som skal
agere ordfører for det parti, som gruppen har undersøgt. Under paneldebatten vil de resterende
gruppemedlemmer blive bragt i spil som spindoktorer og politiske rådgivere. Hvis en ordfører har
behov for rådgivning før et svar, kan ordstyreren give tilladelse til ordføreren til at tale med sit
bagland.

Fiktionsrum og ramme

Du skal som underviser og facilitator af rollespillet forblive i rolle som leder af paneldebatten.
’Scenen’ er en tv-debat, der tidsmæssigt ligger op til et folketingsvalg. Du agerer derfor tvjournalisten, der skal lede paneldebatten mellem folketingspartierne (ordstyrer).
Vi har i det følgende udvalgt den kriminelle lavalder og mulighed for gældssanering som cases
og udgangspunkt for diskussionen. Begge er forslag, der blev bragt i spil under valgkampen op
til folkeafstemningen i juni 2015, og er medtaget her for at give et eksempel på en ramme for
paneldebatten.
Det er afgørende, at du som paneldebatsleder har indsamlet en række faktuelle påstande fra
interessenter, statistikker eller lignende på forhånd, så eleverne (‘partiernes retspolitiske ordførere’)
må argumentere nuanceret for partiets holdninger og politiske linje. Baglandet kan under spillet
markere, hvis de ønsker at give deres ordfører råd undervejs. Det er dog dig som ordstyrer, der
giver tilladelse til denne interaktion, der kan ske, når partiet får/har ordet.
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Rollespillet (eksempel):

Tv-værten byder velkommen til denne ekstraordinære debat om retspolitik. Der er snart
folketingsvalg, og der er derfor arrangeret en paneldebat på tv-stationens studie, så befolkningen
kan få indsigt i, hvordan de forskellige partiers politikker er på det strafferetsligeområde.Ikke
mindst set i lyset af at blå blok netop har fremlagt, at de ønsker at sænke den kriminellelavalder
fra 15 år til 12 år --Værten henvender sig herefter til det et af partierne fra blå blok, der står bag forslaget, for at høre
baggrundenfor at man netop har valgt at sætte ind mod den kriminelle lavalder på 15 år.
Efter blå blok har fremlagt deres sag, kan værten spørge ind til venstre- og midterfløjens holdning
til forslaget.
Efter en passende debat partierne imellem skal tv-journalisten dog ‘gå i kødet’ på selve forslaget,
(hvis ikke rød blok har gjort det/debatten flyder lystigt).Her kan du fx spørge ind til det faktum,
at kriminalitetenblandt unge statistiskset har været faldende, og at det ud fra det perspektiv
er bemærkelsesværdigt at prioritere ressourcerher. Og vil det ikke i stedet øge mængden af
kriminalitet? Hvis argumentet allerede har været i spil fra rød bloks side, kan du i stedet vælge
at fortælle, at der ikke er noget forskningsmæssigtbelæg for at sænke den kriminelle lavalder i
forhold til at minimere kriminalitet.Tværtimod viser forskningen at vores hjerner og impulskontrol
først er udviklet, når vi når begyndelsenaf 20’erne - så hvorfor vælger blå blok at sætte ind her?
Osv. Omvendt skal du som panelstyrer også udfordre rød bloks holdninger og argumenter - fx kan
du spørge ind til, om det ikke blot er en bjørnetjeneste at lade børn gå fri?
Husk at ordførerne hver gang de har ordet kan få lov at rådføre sig med sit bagland - og omvendt
kan baglandetmarkere, hvis de har et godt argument, de vil videregive til deres ordfører.
Det er dig, som ordstyrer, der skal tillade interaktionem.
--Efter forslaget om den kriminelle lavalder har været behandlet, går du som tv-vært og panelstyrer
videre til næste emne på dagsordenen. I dette tilfælde, at Socialdemokratiet og Radikale Venstre i juni 2015 fremlagde et forslag om at indføre gældssanering (se her eventuelt film 4: Straffens
udfordringer og alternativer).
Igen gennemføres samme struktur, hvor forslagsholderne først får mulighed for at forklare sig, og
hvor de øvrige partier derefter kan få lov at modargumentere for forslaget. Alt dette efterfulgt af
ordstyreren, som går i kødet på selve forslaget.
I dette tilfælde ville de kristiske spørgsmål eksempelvis kunne kredse om forslaget vs. den generelle
retsfølelse. Hvordan kan man tillade at eftergive gæld til folk, der har begået en forbrydelse, mens
ofrene slet ikke modtager ligeså meget hjælp og støtte? Og hvordan kan man som samfund
retfærdiggøre, at man med gældsanering hjælper forbrydere, og dermed måske signalerer, at
samfundet støtter kriminalitet?
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