
FRYGTENS PRIS

Frygten for terror har for alvor slået til i Danmark. Soldater og betonmure truer på de 
danske stræder og politiske partier skruer op for sikkerheden. I dette spil skal I træffe 

afgørende beslutninger, når terrortruslen rammer Danmark i en fiktiv nødsituation. Men 
hvilke konsekvenser vil vores frygt for terror have for menneskerettighederne?

Spillet forudsætter at eleverne kender begreber som

Demokrati Retsstat Terror

Note oven for: Find gerne andre icons eller i andre farver
Note neden for: en form for infoboks. Kan man gøre elementerne søgbare?

Klassetrin: #7.klasse #8.klasse #9.klasse #1.g #2.g #3.g
Fag: #samfundsfag
Læringsmål: #politik #rettigheder #terror #lovgivning #demokrati #social 
differentiering
Tid: 2 lektioner

Kort vejledning til spillet:
1. Tryk på “Spil” og du videresendes til spillets startside. Eleverne skal via deres 
smartphones enten downloade app’en Dilemmademokratiet eller gå ind på www.ddem.dk. 
Derefter skriver de den trecifrede kode, der er angivet på din startside. Når alle elever har 
indtastet koden, kan du nu trykke start.

2. Når spillet har fremstillet et dilemma, pauser videoen automatisk. Vent med at trykke 
”start med at stemme”.  Nu debatterer eleverne for og imod i det fremstillede dilemma. Her 
benyttes det tilhørende argument-ark, som kan give inspiration og sikre alsidighed i 
debatten.

3. Tryk ”Start med at stemme”. Nu aktiveres elevernes smartphones og de kan stemme ud 
fra deres personlige holdning. Således forsætter spillet til alle dilemmaer er debatteret. 
Som afslutning vises der en outro, der opsummerer og sætter et punktum for spillet. 

Se en længere spilvejledning i dokumentet “Lærervejledning”

http://www.ddem.dk


Flygtningene kommer

I spillet møder i Farhad, der er flygtet fra Iran. Idet han krydser grænsen til Danmark skal i 
afgøre, hvordan han kan leve og integreres i Danmark. Hvor skal han bo? Hvad skal han 

lave? Hvad er hans asylmotiv? Og er hans motiver for at søge asyl troværdige?

Spillet forudsætter at eleverne kender begreber som

Globalisering Flygtning Asyl

Klassetrin: #7.klasse #8.klasse #9.klasse #1.g #2.g #3.g
Fag: #samfundsfag
Læringsmål: #fn #menneskerettigheder #flygtning #asyl #demokrati #globalisering
Tid: 2 lektioner

Kort vejledning til spillet:
1. Tryk på “Spil” og du videresendes til spillets startside. Eleverne skal via deres 
smartphones enten downloade app’en Dilemmademokratiet eller gå ind på www.ddem.dk. 
Derefter skriver de den trecifrede kode, der er angivet på din startside. Når alle elever har 
indtastet koden, kan du nu trykke start.

2. Når spillet har fremstillet et dilemma, pauser videoen automatisk. Vent med at trykke 
”start med at stemme”.  Nu debatterer eleverne for og imod i det fremstillede dilemma. Her 
benyttes det tilhørende argument-ark, som kan give inspiration og sikre alsidighed i 
debatten.

3. Tryk ”Start med at stemme”. Nu aktiveres elevernes smartphones og de kan stemme ud 
fra deres personlige holdning. Således forsætter spillet til alle dilemmaer er debatteret. 
Som afslutning vises der en outro, der opsummerer og sætter et punktum for spillet. 

Se en længere spilvejledning i dokumentet “Lærervejledning”

http://www.ddem.dk


SIDEBAR TIL HVERT SPIL:

Hent materialer:
App (hyperlink til app)
Lærervejledning (link til pdf)
Argumentark (link til pdf)
Materialebank (link til pdf)

Brug i klassen:
Computer
Smartboard / lærred
Evt. elevernes smartphones

Prøv:
Book en advokat (link til Book en advokat-siden)


