BROTT OCH STRAFF – värdera och diskutera
Vad innebär olika brott för dig? Är vissa brott värre än andra? Fundera, värdera och
diskutera.
• Ta en fråga i taget. Det här är stora frågor och det nns mycket att tycka och tänka kring.
• Börja enskilt. Tänk till själv en stund och förbered dig för diskussion. Skriv ner dina tankar
som stöd för minnet på det sätt som passar.
• Fortsätt sedan med diskussion i par eller smågrupper och avsluta i helgrupp.
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Vad innebär de här brotten för dig?
Beskriv vad som menas med följande brott:
• Skadegörelse

• Langning

• Misshandel

• Mened

• Förtal

• Kränkning

• Snatteri

• Stöld

• Mord

• Väldtäkt

• Rån

2 Vilket brott är värst?
Här är några olika brott-påståenden. Vilket brott graderar du som allra värst? Vilket är inte
riktigt lika allvarligt i dina ögon? Gradera brotten med siffrorna 1-10, där 1 är det grövsta
brottet.
• Skadegörelse… du slår sönder en busshållsplats.
• Langning… du köper ut sprit till ungdomar.
• Misshandel… du ger någon en ör l och en smäll i magen.
• Mened… du ljuger under en rättegång.
• Förtal… du sprider falska rykten om någon.
• Kränkning… du kränker en klasskompis på internet.
• Snatteri… du snor en chokladkaka på Konsum.
• Stöld… du snor en cykel på stan för att komma hem.
• Mord… du tar livet av någon med avsikt att döda.
• Väldtäkt… du har sex med någon som inte vill.
• Rån… du hotar någon för att stjäla något.
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3 Vem sabbar och varför?
• Vilka är det som utför den typen av brott du just läst om? Vad tror du?
• Varför tror du att man börjar begå brott?
• Vad kan man göra om man själv gått över gränsen? Hur gör man om man själv begår ett
brott? Finns det någon väg tillbaka?
• Vad tänker du om de som tyst tittar på och inte gör något för att förhindra brott? Är man
delaktig då eller inte? Vad har man för skyldighet som medmäniska?

4 Vad kostar det och vem får betala?
• Hur mycket tror du att det kostar med olika slags brott och brottsutredningar på din skola, din
arbetsplats eller i samhället? Vad är det som kostar i samband med brott? (Gissa först. Googla
sen.)
• Vilka slags brott tror du kostar mest? Varför tror du det? (Gissa först. Googla sen.)
• Vem tror du får betala alla de brott som begås på skolor, arbetsplatser och runt om i
samhället?
• Vad tror du händer om man ’åker fast’ för de olika brotten? Hur är straffskalan tror du? (Gissa
först. Googla sen.)

5 Hur kan man förebygga brott?
• Tror du att man kan stoppa brott på skolor, arbetsplatser eller ute i samhället? Är det möjligt?
Hur?
• Vad kan du göra om du märker att ett brott håller på att begås? Vad kan du göra? Vad kan du
säga? Vad ska du inte göra?
• Hur bör skolan eller arbetsplatsen agera och reagera mot brott? Vad skulle du vilja att dina
klasskamrater/arbetskamrater gjorde om det var du som gjorde fel?
• Hur skapar vi en atmosfär i skolan/på arbetsplatsen där vi kan stoppa brott innan det
uppstår? Vad är barn och ungdomars ansvar? Vad är vuxenvärldens ansvar?

Sid 2

