INTRODUKTION: UNDERVISNINGSMATERIALE TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE

INTRODUKTION
Velkommen til Fængselsmuseets undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne.
Her har vi samlet videoer og tekster samt tilbud om rundvisninger og workshops, som giver indblik i det
danske retssamfund og straffens og fængslers historie. Der stilles også skarpt på, hvem der befolker
fængslerne, hvilken kriminalitet de har begået, hvilken social baggrund de kommer fra, og hvilken risiko de
har for at vende tilbage til fængslet igen.
Materialet består af videoer og en tekstsamling, som underviseren let kan sammensætte til forløb efter den
enkelte klasses behov. Der er også forslag til færdige forløb, som kan følges. For de klasser, som besøger
Fængselsmuseet, har vi i tæt samarbejde med Horsens Statsskole udviklet et rundvisningstilbud, som kan
suppleres med en workshop i museets Insero mediaLab.
VIDEOER
Videobiblioteket indeholder en række korte videoer, som behandler forskellige aspekter af det danske
retssamfund, kriminalitet, straf og fængsler. Mange videoer, men ikke alle, er forsynet med undertekster på
engelsk.
Videoerne er inddelt i kategorier, som stemmer overens med Fængselsmuseets Debatrum, men der er også
en søgefunktion, så man kan søge i alle videoer og på tværs af kategorier. På den måde kan underviseren
let skræddersy et forløb med videoer, som behandler præcis de temaer, klassen har brug for.
TEKSTER
Tekstsamlingen består af tekster fra Fængselsmuseets vidensbank. Det drejer sig både om tekster, der
belyser straffens, fængslets og fangernes historie i Danmark, samt tekster der med perspektiv,
ekspertudsagn, fakta og statistik stiller skarpt på specifikke emner som: Hvad er straf? Hvorfor straffer vi?
Hvem er fangerne?
FORLØB
Der er forslag til færdige tilrettelagte forløb, hvor timer, lektier, fagbegreber og ideer til indhold i timerne er
listet op sammen med links til relevante hjemmesider og forslag til litteratur.
Forløbene er enten udviklet af Fængselsmuseet i tæt samarbejde med undervisere og elever eller af
gymnasier/undervisere/gymnasieklasser, som har mod på at dele deres forløb med andre.
Vi opfordrer alle, som udvikler forløb om ret, straf og fængsler, til at kontakte os, så vi kan dele deres forløb
her på siden. Kontakt
RUNDVISNINGER OG WORKSHOPS
Fængselsmuseet har et særligt tilrettelagt rundvisningstilbud til ungdomsuddannelserne, hvor et besøg i
det prisvindende museum, som er placeret på 4.000 m2 i Danmarks første moderne fængsel, tilbyder et
indblik i straffens og fængslers historiske udvikling. Se mere om rundvisninger
Fængselsmuseet tilbyder desuden workshops i Insero mediaLab, hvilket er en unik mulighed for at
kombinere oplevelsen fra rundvisningen i museet med en workshop. I workshoppen kan eleverne (alene
eller i grupper) sætte den danske retsstat under lup. Gennem produktion af f.eks. en video (stop motion,
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animation, green screen) kan spørgsmål som ”Hvorfor og hvordan skal vi straffe?” diskuteres og testes.
Videoerne kan deles på Fængselsmuseets YouTube kanal. Se mere om Insero mediaLab
STØTTE OG SAMARBEJDE
Fængselsmuseets undervisningstilbud til ungdomsuddannelserne er udviklet med støtte fra Slots- og
Kulturstyrelsen og i tæt samarbejde med Horsens Statsskole, Museum Lolland-Falster, Kriminalforsorgen og
en lang række eksperter, som har bidraget med viden og holdninger.
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