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Case 1: 
BUTIKSTYVERI 

Line og Sofie er 15 år, og sammen går de i Bruuns Galleri 
for at købe tøj. Ved H&M ser Line en trøje til en værdi af 195 kr., 
som hun gerne vil have - men ikke har råd til, og Sofie siger 
til hende: ”Skal vi ikke bare stjæle den? ”
De går i prøverummet, og Line tager trøjen på under en 
anden trøje, og de går til udgangen. De går forbi 
alarmerne, der ikke går i gang, og de tror derfor, 
at de er sluppet ud. De når ikke mere end 
20 meter fra forretningen, før de 
bliver stoppet af 2 vagter, 
som beder dem om 
at følge med.  

• 	 Hvad	kommer	der	til	at	ske	mere	for	Line	og	Sofie	den	dag?	
• 	 Hvad	bliver	straffen	for	Line?	
• 	 Hvem	bliver	blandet	ind	i	sagen	–	og	hvorfor?
• 	 Hvilke	konsekvenser	har	det	for	Line	i	de	kommende	år?	
• 	 Hvad	sker	der	med	Sofie,	–	kan	hun	også	risikere	at	blive	sigtet?	
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Case 2: 
VOLD

Anders er 16 år, og er gennem længere tid blevet mobbet 
af Jesper. Jesper bliver ved at være meget provokerende, 
og til sidst har Anders fået nok. Han vil ikke finde sig i det mere, 
og i en chat på nettet skriver han til Jesper, at han er en 
stor idiot med en lille hjerne, der åbenbart har brug 
for at mobbe andre, fordi han er for dum til andet. 
Jesper er åbenbart også ret dum, – i hvert fald 
føler han sig så provokeret, at han på vej hjem 
fra skole løber efter Anders og giver ham et 
hårdt knytnæveslag i ansigtet.  
Anders melder overfaldet til Politiet, 
og Jesper sigtes for vold. 

• 	 Hvordan	straffes	Jesper?	
• 	 Hvem	bliver	blandet	ind	i	sagen	og	hvorfor?	
• 	 Hvilke	konsekvenser	har	det	for	Jesper	i	de	kommende	år?	
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Case 3: 
TRUSLER MOD VIDNER

Mads var i byen, hvor han blev vidne til en voldssag. 
Det var Lasses lillebror, Asger, der slog en dreng med 
et knytnæveslag. To dage inden, Mads skal vidne i retten, 
modtager han en SMS fra Lasse, der skriver: 
”Dit dumme svin - du holder bare din kæft i retten, 
ellers har du set din sidste solopgang”.

•  Hvad kommer der til at ske videre i sagen for Lasse? 
• 	 Straffes	Lasse,	–	og	i	så	fald	-	hvordan	straffes	han?	
• 	 Hvilke	konsekvenser	har	det	for	Lasse	fremover?	
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Case 4: 
BESIDDELSE AF NARKOTIKA 

På legepladsen ved børnehaven sidder Ida på 15 år sammen 
med en flok drenge. Der har tidligere været hashrygning og 
hærværk i området, så politiet kigger forbi for at se, 
om alt er roligt. Politiet vælger at visitere de unge 
for hash, og i Idas lomme dukker der en lille 
brun klump op, der er pakket ind i en gammel 
cigaretpakke. Klumpen er på ca. 1 gram hash. 
Politiet tager hashen, men Ida siger, 
at det kun er til eget forbrug. 

•  Må man have en lille klump hash til eget forbrug? 
•  Hvad tror I, der sker videre i sagen? 
•  Får hun en straf – og i så fald hvilken? 
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Case 5: 
GADEUORDEN

Lisa går sammen med en gruppe unge igennem byen. 
De er alle over den kriminelle lavalder. De er i godt humør, 
og der bliver pjattet en hel del. Mange af de unge prøver at 
overgå hinanden i, hvad man tør og kan. 

Michael går og drikker af en flaske øl, og da han er 
færdig, kaster han den efter et vejskilt, så flasken 
smadres. Nogle af de andre synes, det er sejt, 
– og Lisa fornemmer, at nu er der snart 
nogle af de andre, der gør noget, 
der er værre endnu. Lisa ved, 
at de om 100 meter går forbi 
et busskur med glasruder….  

•  Hvad skal Lisa gøre? 
•  Hvilke konsekvenser har ”gadeuorden”? 
•  Hvis de forsætter og laver hærværk på busskuret, 
 hvilken konsekvens kan det have? 
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Case 6: 
BLUFÆRDIGHEDSKRÆNKELSE

Rasmus på 16 år har modtaget nogle nøgenbilleder 
af en pige, der onanerer. Han kender hende ikke personligt, 
men han ved, hvem hun er, fordi han - ligesom 20.000 andre 
- følger hende på Instagram. Han ved ikke, hvor billederne 
oprindeligt stammer fra, men han synes, 
hun er ret lækker. 
Han deler nøgenbillederne i vennernes lukkede 
Facebook-gruppe.

•  Hvordan straffes Rasmus og hvorfor? 
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Case 7: 
HÆRVÆRK

Jonas, Lasse og Emil er alle 16 år. En aften sidder de hjemme 
hos Jonas og taler om graffiti. De laver bl.a. skitser til forskellige 
”throw-ups”. Jonas har købt forskellige spraydåser, og gruppen 
bliver enige om at gå lidt rundt i området og lave graffiti. 
De går rundt i kvarteret ved skolen, hvor Jonas og Lasse 
laver et par tags og sprayer på et hus og en bil. 
Emil sprayer ikke, men bærer tasken med spraydåser.  
Dagen efter tager Jonas og Lasse på 
”graffititur” igen. På et tidspunkt bliver 
de opdaget af en Falck Securitas vagt, 
der tilbageholder dem, 
til politiet ankommer. 

• 	 Hvad	bliver	straffen	for	Jonas	og	Lasse?	
• 	 Bliver	Emil	straffet?			
• 	 Hvem	bliver	indblandet	i	sagen	og	hvorfor?	
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Case 8: 
FALSK ID

Trine på 16 år vil gerne på diskotek med nogle venner, 
der er lidt ældre. Hun ved, at diskoteket ikke lukker nogle ind, 
før de er 18 år, og låner derfor storesøsters nye kørekort 
(de ligner hinanden). 
Ved indgangen bliver hun tjekket – denne aften er politiet 
på besøg, og de beder om en god forklaring på, 
hvorfor hun render rundt med sin 
storesøsters kørekort.  

•  Hvad sker der med Trine? 
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Case 9: 
KØRSEL PÅ ULOVLIG KNALLERT

Peter på 15 år har lige fået knallertkørekort og kommer 
kørende på sin knallert, – men knallerten er ulovlig (tunet). 
En 31-årig mand træder ud foran Peter, og Peter rammer ham. 
Peter er uden skyld i ulykken, men manden kommer slemt 
til skade og bliver sygemeldt i 3 mdr. Mandens méngrad 
efter ulykken er 8 % (en medicinsk vurdering af 
de ulemper som ulykken vil give for manden i 
hverdagen fremover.) 

•  Hvem har ansvaret? 
• 	 Kan	Peter	straffes?	
•  Er han erstatningsansvarlig? 
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Case 10: 
IMPORT AF KNIV

Troels har set en kniv i forbindelse med at han spiller CS:GO. 
Det er en lille halskniv (lille kniv til kæde), der kan købes 
på en billig kinesisk hjemmeside. Han er ret sikker på, 
det er en legetøjskniv, og tænker den vil være 
lidt sej at eje. Han bestiller den og glæder sig til, 
at der kommer en pakke med posten. 
Pakken ankommer fra Kina til Det 
Internationale Postcenter i 
Københavns Lufthavn. 
Her bliver den konfiskeret, 
da kniven er ulovlig, 
og Politiet kontaktes.  

• 	 Kan	man	blive	straffet	for	det,	–	og	i	så	fald	hvad	er	straffen?
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Case 11: 
BEDRAGERI

Sara er sammen med nogle venner i REMA1000. 
De skal have en rigtig hyggeaften med slik og film. 
Sara har ikke ret mange penge at købe slik for, men hun 
har hørt om en smart fidus. En veninde har fortalt, 
at man kan fylde slik i posen, veje af 
– og så lige skovle lidt mere slik i posen 
- inden den lukkes. Det gør hun, og hun går 
til kassen for at betale. Hvad Sara ikke 
ved er, at der ved alle kasser 
er en vægt. Posen viser sig nu 
at indeholde slik for 41 kr. 
– men på prismærket står der 27 kr.
Kassemedarbejderen kontakter 
straks en leder, som kommer 
çog tager Sara med ind 
på et kontor. 

•  Hvad sker der med Sara? 
•  Hvilken straf får hun? 
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Case 12: 
SVINERI OG HÆRVÆRK PÅ OFFENTLIGT AREAL

På et grønt areal, hvor mange unge samles om sommeren, er der fest. 
Ester er efterhånden ret fuld, og hun opfatter ikke ret meget af, 
hvad der sker omkring hende. Politiet kommer forbi pladsen 
på deres patruljetur. 2 betjente går nu omkring i mørket 
på pladsen, medens Ester sammen med nogle venner 
har fået den ide at kaste til måls med tomme 
flasker efter nogle bjælker ved toilethuset. 
Ester kaster, flasken smadres, – 
og pludselig mærker hun en hånd 
på skulderen, mens en høj stemme 
siger: ”Så stopper vi”. 

•  Hvad sker der med Ester? 
• 	 Hvorfor	kaster	Ester	med	flasker?	
•  Hvad skal der til for at få de unge til at feste på en bedre måde, 
	 som	ikke	efterlader	området	med	hærværk	og	smadrede	flasker?	
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