
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 3 – OPGAVE 1.1 – RETTENS AKTØRER 
 

Gruppearbejde – Rettens 
aktører 

 

Spørgsmål: 

Dommer 

· Hvad er dommerens job? Beskriv med mindst 3 elementer. 

· Hvad er dommerens uddannelse? 

· Hvad skal vedkommende have på i byretten, landsretten og Højesteret? 

· Hvad er dommerens rolle? 

· Arbejder dommeren alene eller med hvem, og hvornår? 

· Hvad kigger dommeren på/ vurderer ud fra, i sin bedømmelse af sagen? 
 
 
Lægdommer 

· Hvad er en lægdommer? 

· Hvordan bliver man lægdommer? 

· Skal lægdommeren have en bestemt uddannelse? 

· Hvad er lægdommerens rolle i en retssag? 

· Hvad er forskellen på en lægdommer og en domsmand? 

· Hvad kigger lægdommeren på/ vurderer ud fra, i sin bedømmelse af sagen? 
 
 
Anklager 

· Hvad er en anklager? 

· Hvem repræsenterer anklageren? 

· Hvordan bliver man anklager, og hvad er en anklagers uddannelse? 

· Hvem arbejder anklageren for? 

· Hvem betaler for anklageren? Og kan den tiltalte selv vælge anklageren? 

· Hvad er anklagerens rolle i en retssag? 

· Hvad kigger anklageren på ift. en sag? 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsvarer 

· Hvad er en forsvarer? 

· Hvem repræsenterer forsvareren? 

· Hvordan bliver man forsvarer, hvad er en forsvarerens uddannelse? 

· Hvem arbejder forsvareren for? 

· Hvem betaler for forsvareren, og kan den tiltalte selv vælge sin forsvarer? 

· Hvad er forsvarerens rolle i en retssag? 

· Hvad kigger en forsvarer på ift. en sag? 

· Hvad er forsvarerens fornemste opgave? 

· Må en forsvarer tale subjektivt i en sag? 
 
 
Tiltalte 

· Kom med eksempler på, hvorfor den tiltalte kan være havnet i retten. 

· Hvad er tiltaltes rettigheder? 

· Hvad sker der, hvis en tiltalt ikke møder i retten ved indkaldelse? 

· Har tiltalte pligt til at tale sandt? 
 
 
Vidne 

· Hvad er vidnets rolle i en retssag? 

· Hvordan kan man være blevet vidne i en sag? 

· Hvad sker der hvis man ikke kan huske, hvad der skete? 

· Har man som vidne pligt til at møde i retten, hvis nu man ikke tør? 

· Hvem kan stille spørgsmål til vidnet? 

· Hvornår behøver man ikke at vidne? 


	Opgaver, 8.-9. klasse
	Opgave til besvarelse individuelt, to og to eller i grupper
	Spørgsmål til diskussion:

	Læs og opsummér - Minksagen
	Opgave - COP15-sagen
	Læs og se følgende:
	Spørgsmål til diskussion:


	Tema 2
	Læs og svar - Straffeloven
	Spørgsmål til diskussion:

	Klassesamtale - Familieretten
	Spørgsmål til diskussion:

	Gruppearbejde
	Spørgsmål til diskussion:

	Se og diskutér – En typisk straffesag
	Læs følgende:
	Artikel i Berlingske om prøvesag i Umbrella
	Spørgsmål til diskussion:

	Gruppearbejde – Rettens aktører
	Spørgsmål: Dommer
	Lægdommer
	Anklager
	Forsvarer
	Tiltalte
	Vidne

	Stop & Go film
	Spørgsmål:


	Opgaver, Gymnasiet
	Klassedebat – Rettigheder vs. demokrati
	Læs følgende artikel:
	Spørgsmål:

	Klassedebat – EU-Domstolenes rolle
	Forberedelse:
	Spørgsmål:

	Klassedebat - Ligestilling
	Forberedelse:
	Spørgsmål til eleverne til refleksion:


	Tema 2
	Læs og tag stilling
	Forberedelse:
	Spørgsmål:

	Læs og diskuter – Hvordan er magtens tredeling i spil?
	Forberedelse:
	Spørgsmål:

	Klassedebat – Retssikkerhed,
	Forberedelse til debat:

	Læs og reflekter – Danmarks retssystem vs. USA’s retssystem
	Refleksionsspørgsmål:

	Se film og debatér
	Læs nedenstående artikler:
	Se denne film om falske tilståelser:
	Spørgsmål:


	Tema 3
	Gruppearbejde – Umbrella-sagen
	Læs nedenstående om dommene i Umbrella-sagen samt en kronik vedrørende sagen:
	Spørgsmål:

	Gruppeopgave – Højesteret. Diskussion af Højesterets fortolkning af  lovene.
	Læs nedenstående artikel om Højesteret og principielle sager:
	Spørgsmål til eleverne:

	Test din viden – En konkret sag
	Find en sag i medierne og gør rede for sagens forløb ud fra følgende fremgangsmåde:

	Sammenlign sagstyper
	Læs følgende materiale som forberedelse:
	Opgaver/diskussionspunkter:
	Opgaver/diskussionspunkter:
	Spørgsmål til diskussion:


	Tema 4
	Forstå og beskriv – De forskellige aktørers rolle i en retssag
	Spørgsmål vedr. rollen som dommer, lægdommer(domsmand/nævning), anklager og forsvarer:
	Spørgsmål vedr. rollen som tiltalt:
	Spørgsmål vedr. rollen som vidne:

	STOP & GO Film,
	Spørgsmål:


	Tema 5
	Diskussion - Dødstraf
	Fakta om dødstraf i Danmark:
	Eksempler på danske livstidsdomme over 16 år:
	Læs følgende artikel om Utøya – Massakren i Norge:
	https://faktalink.dk/titelliste/utoeya-2013-massakren-i-norge
	Straf i Skandinavien vs. andre steder i verden
	Spørgsmål:

	Diskuter – Dømmer domstolene for mildt?
	Opgave:
	Refleksionsspørgsmål:
	Læse følgende kronik:



