
Kriminalitet

Introduktion Beskrivelse af aktiviteten

Mål med aktiviteten

Modellen viser sammenhængen mellem strafformer, -

længde og politiets ressourcer på den ene side og 

kriminalitetsindeks, retsfølelse og udgifter på den anden side.

Modellen kan indgå i et forløb, hvor eleverne undersøger 

forskellige kriminalitetsteoriers forklaringskraft. Derudover 

arbejder eleverne med det danske retssystem, strafformer, 

recidiv og resocialisering.

Netlogo-modellen kan både bruges i starten af forløbet til at 

vække elevernes nysgerrighed, eller i slutningen af forløbet, 

hvor eleverne bedre kan forholde sig kritisk til modellen og 

selv lave ændringer i modellens setup.

Samfundsfaglige mål:
- påvise faglige sammenhænge ved hjælp af diagrammer og 

modeller med brug af digitale hjælpemidler.
- anvende og kombinere viden til at undersøge aktuelle 

samfundsmæssige problemstillinger og diskutere foreliggende 
og egne løsninger herpå

- formulere præcise faglige hypoteser.

CT-faglige mål:

- Bruge modellen, lave små justeringer og til sidst lave 

forbedringer af modellen (Use-Modify-Create)

- Kunne gennemskue betydningen af de bagvedliggende 

koder for modellens visning

- Få fornemmelse for grænser for brug af modeller i 

samfundsdebatten.

Gruppearbejde med modellen

Leg med modellen og find ud af hvad der sker med de 

afhængige variable:

1. Kriminalitetsindeks

2. Retsfølelse

3. Udgifter

når der ændres på de forskellige uafhængige variable

1. Straflængde

2. Antal politibetjente

Opgave 1 - Konsekvensberegning af policy

Find ud af hvad hhv. Dansk Folkeparti og Enhedslisten mener 

om kriminalitet og straf og udled deraf, hvad de mener om 

de to uafhængige variable.

Indstil modellen så den først passer med Dansk Folkeparti og 

derefter med Enhedslistens holdning og se hvad der sker 

med de afhængige variable.

Opgave 2 - Jeres egen policy

Find i gruppen en fælles holdning (policy forslag) til hvordan 

de uafhængige variable skal indstilles og opstil en hypotese 

for hvilken effekt det vil have på de afhængige variable.

Se om jeres hypotese holder i modellen.

Juster evt. jeres policy forslag, hvor I afvejer jeres holdning i 

forhold til konsekvenserne for de afhængige variable.

Del holdninger

Elever deler policy og deres holdninger om 

sammenhængene mellem de uafhængige og afhængige 

variable på tværs af grupperne.
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Eksempel på kode

Opgave 3 - Ændring af model

Gå ind i koderne og find indstillingerne for den afhængige 

variabel "retsfølelse" (brug søgefunktionen "ctrl F")

Find ud af hvordan koden skal forstås.

Lav ændring i koden og observer, hvad der sker med den 

afhængige variabel "Retsfølelse" i modellen.

Diskuter, hvor god modellen er og hvad der evt. skal ændres.

Diskuter, hvilken konsekvenser brugen af computermodeller 

har for udformning af policy i dansk politik.

Bonus: Forsøg selv at lave ændringer i modellen!


