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Arbetsblad
Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut  
några av dem. 

Ord och begrepp
dödsstraff, livstid, rättssystem, bödel, avrätt-
ning, påföljd, prejudikat, rehabilitering

Frågor utifrån programmet
1 Ungefär hur många länder i världen har 

dödsstraff? Och hur många av dem har 
genomfört avrättningar de senaste tio 
åren?

2 Clinton Young är dömd till döden i  
Texas, USA. Vad är han anklagad för och 
hur ställer han sig till det? Hur gammal 
var han när han dömdes?

3 Terence Andrus är också dömd till  
döden. Han sitter i samma fängelse om 
Clinton. Vad är han anklagad för och hur 
ställer han sig till det? Hur gammal var 
han när han dömdes? 

4 Jämför hur Terence och Clinton  
resonerar kring straff. 

5 Jerry Givens har i sitt arbete som bödel 
avrättat 62 människor. Idag har han änd-
rat sig om dödsstraff. Vad var det som 
fick honom att byta åsikt?

6 Hur motiveras dödsstraff i USA?
7 Vilken delstat tillämpar dödsstraffet  

oftast i USA?

Arbeta vidare
8 Ta reda på hur det har gått för Clinton 

och Terence. Är de kvar på Death Row? 
Har de avrättats?  Du kan hitta informa-
tion på Texas Department of Criminal 
Justice

9 Studera statistik kring dödsstraffet glo-
balt. Vilka länder avrättar flest fångar? 
Vilka brott är vanligast att man blir  
avrättad för?

10 Ett argument för dödsstraff är att det är 
billigare än att ha en människa i fängelse 
på livstid. Men stämmer det? Vad kostar i 
genomsnitt en avrättad fånge i USA? För-
sök hitta siffror från olika källor och jäm-
för dem. 

11 Vem blir kriminell? Undersök vilka orsa-
ker som brukar lyftas fram när det gäl-
ler vilka personer som begår brott. Har 
de något gemensamt? Föds man till kri-
minell? Vilken faktor är viktigast när det 
gäller förebyggande åtgärder? Läs mer på 
exempelvis BRÅ:s sida. 

12 Olika straffskalor speglar olika samhäl-
lens syn på straffets funktion. Det kan 
handla om att förebygga framtida brott, 
rehabilitera, hämnas eller att statuera 
samhällets makt. Vilken syn har vi  
i Sverige? Hur är det i USA? 

13 Läs mer om den svenska myndigheten 
Kriminalvården. Vad har de för upp-
drag?

14 Vi har även haft dödsstraff i Sverige. När 
avskaffades det? Vem vad den sista att  
avrättas i Sverige?

Dödsstraff
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Diskussionsfrågor
15 Vad tycker du är syftet med straff? 
16 Vilka brott tycker du ska vilka straff?
17 Fundera på varför du tror att en del  

länder fortfarande använder dödsstraff? 
18 Avrättningar kräver även en person som 

avrättar, en bödel. Hur tänker du kring 
det? Hur tror du att en bödel resonerar?

19 Bryter dödsstraff mot FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna? Disku-
tera tillsammans. Det finns en lättläst 
version av deklarationen på regeringens 
sida. 

På nätet
n Death Penalty Information Center, USA
n Texas Department of Criminal Justice
n Dödsstraffet i världen, rapport. Amnesty
n OmVärlden, SIDA
n BRÅ, Brottsförebyggande rådet
n Regeringen

Andra program från UR  
om dödsstraff
n Brott och straff, 4 avsnitt
n Sju dagar kvar att leva,  

En bok, en författare


