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Fagbeskrivelse 

Kurset henvender sig til kandidatstuderende, 10 ECTS. 

Formålet med kurset er, at give de studerende indblik i enkelte kriminologiske teorier og eksempler 

på metodiske tilgange til at studere kriminologiske problemstillinger. Den alvorligste kriminalretlige 

sanktion i Grønland er frihedsberøvelse. De studerende vil gennem kurset opnå viden om, 

frihedsberøvelsens samfundsmæssige funktion, hvad der sker under fuldbyrdelse af foranstaltninger, 

og hvilke regler, der regulerer fuldbyrdelsen. Der vil blive lagt vægt på det grønlandske 

foranstaltningssystem, og hvorledes det adskiller sig fra straffuldbyrdelse i andre nordiske lande, samt 

baggrunden herfor. Kriminallovens foranstaltninger vil blive gennemgået med hovedvægt på 

frihedsberøvelse. 

Kurset skal desuden give de studerende en forståelse for sammenhængen mellem kriminel adfærd, 

afvigelser og normbrud – og samfundets reaktioner herpå. 

 

Undervisningsform 

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem forelæsninger, studenterfremlæggelser, 

projektarbejde og diskussioner.  

 

 



 

Eksamensform 

Skriftligt problemorienteret projektarbejde i grupper: Der udarbejdes en projektrapport i grupper, 

omfang ca. 10 sider for enkeltpersoner, udvides med 8 sider pr. ekstra gruppemedlem. Projektet skal 

tager udgangspunkt i en forhåndsgodkendt grønlandsk kriminologisk problemstilling. Yderligere 

informationer om eksamen oplyses senere. 

 

Pensum 

Litteratur findes i elektronisk kompendium på intranettet. Pensum er på ca. 1.000 sider. 

 

1. Introduktion til faget, mandag d. 4. februar 2019 

- Fagets formål, pensum, lektions- og kursusplan, undervisningsmetode og eksamensform. 

- Hvad er kriminologi? 

- Social kontrol 

- Tætte/løse samfund 

- Kriminalitet som fænomen 

Litteratur (45 sider): 

Hauge, Ragnar (2001): Kriminalitetens årsaker, Universitetsforlaget, Oslo. Kapitel 1, s. 11-19 (8 

sider). 

Christie, Nils (2001) Hvor tett et samfund? kapitel 1 til 4 s. 9-33 (24 sider). 

Christie, Nils (2004): En passende mængde kriminalitet, kapitel 1 ”Kriminalitet findes ikke”, s. 11-

24 (13 sider) 

 

2. Kriminalstatistik og kriminalitetsudvikling, onsdag d. 6. februar 2019  

- Kriminalitet som fænomen 

- At tolke kriminalstatistik 

 

Litteratur (133 sider): 

Høigård, Cecilie (2007): ”Kriminalitetsbilder og kriminalstatistikk” i Finstad og Høigård (red.) 

Kriminologi, Pax Forlag, Oslo, s. 67-88 (21 sider). 

Sørensen, Anne-Stina (2013): Kriminalitet i tal i Jacobsen, Michael Hviid og Anne-Stina Sørensen 

(red.), ”Kriminologi – en introduktion”, Hans Reitzels Forlag, s. 23-40 (17 sider). 



Larsen, Finn Breinholt (2003): Kriminaliteten i Grønland, Rapport nr. 7, Den grønlandske 

Retsvæsenskommission, Kapitel 1 ”Den registrerede kriminalitet – omfang og udvikling”, Kapitel 2 

”Kriminalitetens årsager – empiriske sammenhænge”, s. 12-107 (95 sider). 

Grønlands Politi (2020): Årsstatistik 2019. 

 

3. Kriminalitetsudvikling  i Grønland 

- Det grønlandske kriminalitetsbillede 

- Kriminalitet og lovovertrædere 

- Seksualforbrydelser mod børn og unge 

Litteratur 150 sider 

Sigsgaard, Peter (1977): ”Angst og dagligsnak om vold i Grønland”, Gyldendal (40 sider) 

Kyvsgaard, Britta (2020): ”Kriminalitet og lovovertrædere i Grønland”, Rådet for Grønlands 

Retsvæsen (47 sider) 

Petersen Razavi, Amina og Christian Eschen Friis (2019): ”Tasiilaq – En kortlægning af 

seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq”, Grønlands Politi (63 sider) 

 

4. Det grønlandske retssystem 

- Domstolssystem 

- Den grønlandske kriminallov 

- Individuel- og almenprævention 

- Foranstaltninger 

Litteratur (108 sider) 

Larsson, Paul (2006): Individualprevensjon i: Finstad og Høigård (red.) ”Kriminologi”, Pax Forlag, 

Oslo, s. 275-288 (13 sider) 

Schafft, Angelika (2006): Almenprevensjon i: Finstad og Høigård (red.) ”Kriminologi”, Pax Forlag, 

Oslo, s. 289-299 (10 sider) 

Goldschmidt, Verner (1954): ”Den grønlandske kriminallov og dens sociologiske baggrund” i: 

Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, årgang 42, København, s. 242-268 (26 sider). 

Trier-Hansen, Thomas: ”Den grønlandske kriminalretspleje” Kapitel 2. (19 sider). 

Løkke-Rasmussen: ”Et unikt retsvæsen” – oversigtsartikel (4 sider) 



Høigård, Cecilie (2007): ”Realistiske inspirasjoner. Noen grønlandske erfaringer” i: Brott i välfärden. 

Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik – Festskrift til Henrik Tham, Kriminologiska 

institutionen, Stockholm universitet, Rapport 2007: 1, Stockholm, s. 85-121 (36 sider). 

 

Til opslag: Lov nr. 305 Retsplejelov for Grønland og Lov nr. 306 Kriminallov for Grønland 

 

5. Fængsler, fangeliv, magt og modstand (heldagsundervisning) 

- Den totale institution 

- Fængslets opkomst og funktioner 

- Fangehierarkier 

- Modstandsprocesser 

- Fængselsfilmen R 

- Gruppeopgave 

 

Litteratur (87 sider) 

Clausen, Susanne (2013): Forbrydelse og straf i Jacobsen, Michael Hviid og Anne-Stina Sørensen 

(red.), ”Kriminologi – en introduktion”, Hans Reitzels Forlag, s. 235-252 (17 sider). 

Lauesen, Torkil (1998): ”Fra forbedringshus til parkeringshus – om magt og modmagt i Vridsløselille 

Statsfængsel”, Hans Reitzels Forlag, Kbh. s. 134-204 (70 sider). 

 

6. Frihedsberøvelse i Grønland 

- Grønlands anstalter 

- Forvaringsdommen/ forvaringsdømte 

- Herstedvester Fængsel 

- Gruppefremlæggelser 

Litteratur (55 sider) 

Frantzen, Evy (2012): Deportasjon tur-retur. Grønlandsk tidsubestemt dom i: Materialisten, 

Tidsskrift for Forskning, fagkritikk og teoretisk debatt, 2/3-12, 39. årgang, s. 27-50 (23 sider) 

Lauritsen, Annemette Nyborg (2015): Den store grønlandske indespærring i: Dansk Sociologi, nr. 4, 

25. årgang, s. 35-52(18 sider). 

Lauritsen, Annemette Nyborg (2018): Uden udsigt? Forvaringsdømt i Grønland – i dag og 

fremover i: Retfærd, Nordic Journal of Law and Justice, 01/160 – 2018, s. 3-16 (14 sider). 



 

 

7. Fangebefolkning og resocialisering 

- Fangetal 

- Indsattes baggrund 

- Resocialisering 

Litteratur (117 sider) 

Berliner, Peter (2015): Fra anstalt til samfund – nye veje for domfældte unge i Grønland i: Psyke & 

Logos, Nr. 36 – 2015, s. 195-219 (25 sider). 

Sams, Mathilde Salskov (2018): Krænkelser af børn og unge – en kriminologisk undersøgelse af 

seksuelle krænkere i Grønland, Speciale ved kandidatuddannelsen i Kriminologi, Aalborg 

Universitet (72 sider). 

Lauritsen, Annemette Nyborg (2017): ”Vis mig dine fanger” – et indblik i Grønlands 

indsattepopulation; Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Årgang 104, nr. 2 (20 sider) 

 

 

8. Ungdomskriminalitet og retsbevidsthed  

- Retsbevidsthedsundersøgelse 

- Ungdomskriminalitet 

- Projektarbejde - problemformulering 

Litteratur (247 sider) 

Balvig, Flemming (2015): Kriminalitet og retsbevidsthed i Grønland i: Nordisk Tidsskrift for 

Kriminalvidenskab, april 2015 – 102. årgang Nr. 1. (72 sider). 

Balvig, Flemming (2017): Fra barndommens gade til et liv i cyberspace, Det kriminalpræventive Råd 

(175 sider). 

 

9. Forebyggelser og alternativer til straf (heldagsundervisning)   

- Konfliktråd/konfliktmægling 

- Socialpejling 

- Projektarbejde  

Litteratur (115 sider) 



Balvig, Flemming og Lars Holmberg (2014): ”Flamingoeffekten – sociale overdrivelser og 

socialpejling”, artikel 3 s. 59-106 (48 sider). 

Christie, Nils (1977): Konflikt som eiendom i Tidsskrift for Rettsvitenskap, vol. 90, 1977 (9 sider). 

Vindeløv, Vibeke (2013): ”Konflikt og retfærdighed” i Jacobsen, Michael Hviid og Anne-Stina 

Sørensen (red.), Kriminologi – en introduktion, Hans Reitzels Forlag, s. 253-273 (20 sider). 

Olsen, Poul Bitsch og Kaare Pedersen (2018): Problemorienteret projektarbejde, Kapitel 1 og 2 (38 

sider). 

 

10. Opsamling, repetition, projektarbejde – afslutning  

- Opsamling 

- Projektarbejde – godkendelse af problemformulering 

- Evaluering 


