
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

 

Informations materiale. 
 

Et program for unge og deres pårørende om 
Kriminalitet 
 

                                                     Af 
                          Gunnar Bergström 
                          Firma Pedagogkonsult 
 
                                   Oversat af Johnny Lundby



 

 

"At vælge en ny vej”  
 

 
Et program for unge som risikerer at udvikle en kriminel livsstil og for unge 
med en kriminel livsstil.     
 

 
1. Indledning og generelle emner. 
 

Dette er informationsmaterialet om påvirkningsprogrammet ”At vælge en ny vej”, der 
retter sig mod unge, som er kommet i kontakt med kriminalforsorgen eller som på anden 
måde har udvist kriminel adfærd. Programmet henvender sig i første omgang til unge og 
deres pårørende og meningen er, at den unge skal arbejde med sig selv. Det er også 
muligt at den unges familie og venner kan deltage.  
   
Grundfilosofien i materialet, hvad angår kriminalitet, er hentet fra psykolog Glenn D 
Walters1. (Walters arbejder som psykolog i fængslet Fort Schuykill i USA). Selve 
arbejdshæftet er skrevet af Gunnar Bergstrøm. (Gunnar Bergstrøm har arbejdet som 
metodeudvikler indenfor kriminalforsorgen i Sverige).  
Ræsonnementet fra Walters er omarbejdet til Skandinaviske forhold samt suppleret med 
andet, specielt med henblik på ungdomsprogrammet. Der er lagt stor vægt på at gøre 
programmet tilgængeligt for unge.  
Materialet består af et arbejdshæfte, hvor deltagerne får hver sin mappe og gradvis 
udfylder den med de arbejdsopgaver de får undervejs. 
 
Programmet indeholder skriftlige, mundtlige og praktiske opgaver.  
Der undervises i teori og problemløsninger. Der arbejdes med tankemønstre, drivkræfter, 
fordele, ulemper, taktikker, tanker, følelser og handlinger, vurderingsøvelser, 
risikosituationer, problemsituationer og social færdighedstræning.  
Programmet indeholder opgaver sådan, at programmet kan skræddersys til enhver der 
deltager. 
Arbejdsmodellen er pædagogisk og kognitiv.  
 
Manualen retter sig mod dem som har deltaget i uddannelsen i dette program. Teorien 
forklares ikke nærmere her, men forudsættes at være kendt. Teorien forklares udførligt i 
bogen ”Kriminalitet som livsstil”, Bergstrøm (2003).  
 

 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Walters G (1990). The criminal lifestyle. Sage.,  Walters G (2002): Criminal Belief Systems. Praeger 
 



 

Hvilken type program er: ”At vælge en ny vej”? 
 

Visse påvirkningsprogrammer er meget styret af færdige lektioner, som ikke må forandres. 
Andre er tværtimod så løst sammensat, at de snarere bygger på kursuslederens person. 
Tanken er, at man ud fra et basisprogram laver en individuel plan sammen med den 
unge og dennes familie. Eftersom familier er forskellige, kan der være stor forskel på, hvor 
meget de kan deltage. Der findes også familier, som ikke kan eller vil deltage. Derfor er 
programmet også udformet sådan, at den unge kan deltage selv. I nogle af afsnittene vil 
det være godt, hvis de pårørende kan være med.  
De pårørende har deres eget materiale og man laver en individuel plan for dem. 
 

Valg af deltagere. 
 
Deltagerne skal være screenet (via person udredning eller på anden måde), testet hvad 
angår kemisk afhængighed og kriminel livsstil.  
Man må tage stilling til, i hvor stor omfang den unge skal deltage og hvilke opgaver der 
skal arbejdes med. Dette kan finjusteres i afsnit 3. Man må via udredningen tage stilling til, 
om det skal være et miniprogram, basisprogram eller langt program. 
 

Egnet udredningsmateriale omfatter: 
 

• Psykosocial historie 
 

• Kemisk afhængighed 
 

• Test for kriminel livsstil 
 

• Sammenfatning og bedømmelse 
 

Testen PSKT 
 
Testen ”Psykologisk Status over Kriminelle Tankemønstre” (PSKT) skal laves af alle unge så 
snart det står klart, at de skal deltage i gruppen. De unge skal have lavet testen, før de 
begynder med afsnittet om tankemønstre. 
Testen bruges til at finde ud af de tankemønstre, som dominerer den unge og på hvilke 
områder omkring kriminelle tanker, som den unge har brug for hjælp til. Testen bruges 
også til at måle nogle forskellige skalaer (brugbar, tankemønster, indhold, faktor, speciale)   
Testen gennemgås senere, så den unge kan få en forklaring på de spørgsmål testen har 
vækket og hvad de går ud på. Der skal point beregnes før den unge får testen tilbage. De 
to tankemønstre, som har fået flest point er de vigtigste at fokusere på. Manual til testen 
(”facit”) og pointberegning findes i manualen. Et særskilt dataprogram for beregning kan 
bestilles. 
Testen skal enten laves alene eller man kan sidde ved siden af og forklare uden at styre 
svaret. 
 
Omarbejdelse af PICTS (Walters 1995). Denne omarbejdelse er lavet af Gunnar Bergström med tilladelse fra forfatteren og med hjælp 
fra to forlag: PIKTS –Let læsligt dansk, (oversat af Jan Christiansen med tilladelse fra Gunnar Bergstrøm ) og  Psychological Inventory of 
Criminal Thinking Styles, Adolescent version 1.0 (Ameen & Fowles), 



 

 
Opsætning. 
 
For unge som er i starten af deres kriminalitet og som bedømmes til at være i fase 1 af den 
kriminelle karriere, findes der et miniprogram, markeret med et M i nedenstående tabel. 
Dette skal ikke ses som basisprogrammet som er markeret med et B. Miniprogrammet 
udgør 4-5 møder (det bliver 5 hvis afsnittet om kriminelle tankemønstre skal tages med, 
hvilket sker, hvis den unge har mere end 50 point på et af sine tankemønstre i PSKT).  
 
Udover basisprogrammet kan der lægges de afsnit til som passer til den enkelte. Denne 
planlægning beror på, i hvor stor udstrækning de pårørende deltager. En plan laves udfra 
udredningen. Hele planlægningen kan nok ikke være klar fra starten af, men kan justeres i 
afsnit 2-3. Efter afsnit 2-3 skal der findes en detaljeret plan. Intet af dette gælder for 
miniprogrammet, som jo er klart fra starten. 
 
I nedenstående tabel står B for basisafsnit, A står for vigtigt at have pårørende med. M for 
miniprogram. AK for pårørende kan være med. De som skal gennemgå det lange 
program skal have det at vide fra starten. 
Umarkeret afsnit tages med, hvis det passer den enkelte unge og dennes pårørende.  

 
Nedenfor findes 5 udvalgte opgaver fra selve programmet 

 

Unge 
 

Pårørende Kommentarer 

1. Hvordan er din situation? 
Dette er en vurderingsopgave, som går ud på 
at vurdere den unges motivation. 

1. Hvordan er din 
situation? 

 
B, M, AK 

2. At forandre og forandres? 
Dette er en vurderingsopgave, som handler om 
hvilke stadier den enkelte er i, sådan at man er i 
stand til at kunne hjælpe på den bedste måde. 

� B 

3. Hvad vil jeg med mit liv? 
Denne opgave handler om hvad man vil med 
sit liv, på kort sigt, indenfor nogle måneder og 
på lang sigt. Den handler også om fordele og 
ulemper omkring kriminalitet.  

2. Hvad vil vi med vores 
liv? 

B, M, AK 

4. Kriminelle tankemønstre. 
Foredrag og opgave. Efter foredraget og 
opgaven får man svar på testen som er lavet. 
Hvilke tankemønstre der dominerer. Der er 
efterfølgende en opgave om tankemønstre. 

3. Kriminelle 
tankemønstre 

B, M, AK ( M: hvis den 
unge har mere end 50 på 

tankemønstre ellers ikke) 
(afsnittet kan  kortes til to 

gange) 
5. Hvem rammes af kriminalitet?   
Denne opgave  kaldes ”ringene i vandet” og 
handler om omkostninger i forbindelse med de 
kriminelle handlinger. Den enkelte skal her kigge 
på de omkosninger der har været, menneskeligt 
og økonomisk. 
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B (for mindre kriminelle er 
det nok med en gang) 
 

 

 

 



 

 
 
 
De unge som er aktuelle for et længere program er unge med mere avanceret 
kriminalitet. Det skal være klart efter udredningen, hvem der skal deltage – Hvis der 
kommer ny information frem som forandrer denne situation, kan der laves en prøve ved 
afsnit 3 – men det er ikke sikkert at programmet kan forlænges. Der kan være juridiske 
eller praktiske grunde som forhindrer dette.  
 

De pårørendes program 
 

”At vælge en ny vej” kan gennemføres med eller uden de pårørendes medvirken. Det 
bedste er at de pårørende (oftest forældre) deltager.  
De afsnit hvor de pårørende kan være med, skal planlægges i forvejen.  
 

Hvor ofte skal man mødes? 
 

Det bedste er, hvis man kan mødes 2-3 gange om ugen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, 
er et minimum 1 gang om ugen. Man kan gøre det sådan, at den unge kommer 2 gange 
og de pårørende 1 gang om ugen, hvor man den ene gang arbejder med de afsnit, hvor 
den pårørende ikke skal være med.   
 

Tillægsprogram: Social Færdighedstræning 
 

Hvis man tænker på at gennemføre social færdighedstræning kan man gøre det sådan, 
at man 1 gang om ugen arbejder med dette, mens man fortsætter med det andet 
program, man er  i gang med. Man kan sagtens starte parallelt med afsnit 15. Det bedste 
er, hvis man kan mødes 3 gange om ugen. Hvis man kun har et møde om ugen må man 
vælge, hvilke færdighedsafsnit, som man skal arbejde med. 
 
Programmets målsætning – påvirkning og attitude forandring. 
 
Det nye program ”At vælge en ny vej” er et program til påvirkning af attituder og 
vurderinger omkring kriminalitet og emner som påvirker kriminalitet. Hvis man skelner 
mellem informations-programmer, påvirknings-programmer og rene behandlings-
programmer kan ”At vælge en ny vej” siges at være et ambitiøst påvirknings-program. 
 

At supplere ”At vælge en ny vej” med andre indslag og programmer. 
 
Praktiskt målrettede programmer og arbejdstræning. 
 
Dette handler om programmer, hvor den unge er beskæftigede med forskellige praktiske 
gøremål eller gennem jobtræning og aktivering har mulighed for at deltage i forskellige 
arbejdssituationer. Dette er der intet i vejen for, så længe det er muligt samtidigt at passe 
”At vælge en ny vejs” gruppe møder. Tværtimod er det ønskværdigt, at de unge har 
noget nyttigt at foretage sig, når de ikke deltager i gruppen. 

 
 



 

Gruppeledere 
 
Hvis det er muligt, er det godt at være to gruppeledere. Når man er to, kan man supplere 
hinanden og desuden klare sygdom og ferier. Man skal have den samme gruppeleder 
under hele programmet. Gruppelederen skal have gennemgået uddannelsen i dette 
program og have evnen til at lede gruppen og at håndtere unge. Ved visse foredrag kan 
det fungere, at bruge en gæste-forelæser. 
 
Gruppelederen bør afsætte tid til andet end selve gruppearbejdet. Man har brug for 
forberedelser til gruppemøder og foredrag, kontakte deltagere som udebliver, have 
individuelle samtaler og kontakte pårørende.  
 

Lokaler 
 
Lokalet skal ligge således, at den unge kan tage pause. Rummet skal have en tavle. 
Overhead er en fordel. For dem som kører individuelt er det lettere at være flexibel, men 
der skal være et sted, hvor man kan skrive. 
    

Materiale 
 
Alle deltagerne arbejder med hæftet ”At vælge en ny vej”. Dette materiale uddeles i 
opgaver. Deltagerne får så materialet i takt med at arbejdet skrider fremad.  
 
Møderne   
 
Eftersom ”At vælge en ny vej” ikke er detalje styret, kan det tage forskellig tid at 
gennemføre i forskellige grupper. Det beror bl.a. på, hvor aktiv og diskussionsvillig gruppen 
er.  Dog bør hver lektion ikke tage mere end 1 time af gangen. 
Det gælder for alle møder at man: 
 
 
• Fastsætter visse rutiner og ritualer, som gøres hver gang. 
• Følger op og bearbejder hjemmeopgaverne, hvis det er aktuelt. 
 
 

 

 

Nem dagsorden for møde med Unge. 

 
1. Fortælle hvad vi skal i dag. 
2. Hvordan har du det i dag? (For unge som er kommet til afsnit 13-14 kan man spørge: 
”Har du haft nogen kriminelle tanker siden sidst?” 
3. Følge op på sidste møde 
4. Arbejde med dagens tema 
5. Eventuelt hjemmeopgave 
6. Sammenfatning og afslutning 
    

 



 

Nem dagsorden for møde med hele familien 
 

1. Fortælle hvad vi skal idag. 
2. Hvordan har I det (runde) 
3. Følge op på sidste møde og eventuelle hjemmeopgaver 
4. Arbejde med dagens tema 
5. Eventuelt hjemmeopgave 
6. Sammenfatning og afslutning 
 

Undervisning, foredrag, læsning 
 
Nogle gange, som det fremgår af arbejdshæftet, skal man arbejde med foredrag eller 
højtlæsning.  
 
Hvis man vælger at lave foredrag, må programlederen beherske afsnittet sådan at 
han/hun kan holde et foredrag i emnet.  
Højtlæsningsmaterialet findes i selve programmet, i den store manual og i bogen 
”Kriminalitet som livsstil”. 1  Længden på foredraget afhænger af emnet og på den 
person, som holder det. Der følger materiale med i manualen for at understøtte 
foredraget og som kan anvendes som overhead.  
 
Afsnittet for højtlæsning er et alternativ til foredraget, nogen gange 
er det obligatorisk med læsning.    
I stedet for foredrag, kan man gå igennem materialet ved at gruppen 
læser en mening hver. Den som har læse- og skrivevanskeligheder 
behøver ikke at læse. Teksten kan være lang, men man stoppes af et 
symbol. 
 
Skrive eller tale? 

 
Samtlige opgaver i hæftet er udformet sådan, at man kan løse dem skriftligt. Dette gør, 
at man kan få hjemmeopgaver som kræver, at man skal tænke lidt. Mange af disse 
opgaver skal gøres skriftlige, andre kan man vælge at bede den unge/ pårørende om at 
skrive stikord og så læse højt. En del opgaver kan gøres mundtligt, både for at spare tid 
og for dem som har svært ved at udtrykke sig skriftligt. For de unge må man se til at de 
har den hjælp de har brug for, når de skal skrive. Man kan også hjælpe dem med at 
skrive bare deres svar ikke bliver styret af det. Ved gennemgangen af hvert afsnit i denne 
manual fremgår det hvad man skal gøre. 
 
Sprogproblem 
 

For at den unge skal kunne deltage, kræver det en basisforståelse af det danske sprog. 
Man behøver ikke at kunne skrive (se ovenfor). For enkelte unge eller deres pårørende er 
det muligt at indgå i programmet, hvor der er en tolk tilstede. Tolken må være en de kan 
stole på og som kan deltage under hele programme

                                                 
1
 Bergström, G (2003) Kriminalitet som livsstil, Mareld 

Dette symbol findes i 

ungdomshæftet hvor 

pårørende kan/skal være med 



 

 


