SNATTERI – definiera och diskuter
Vad innebär begrepp som snatteri och stöld?
Vad är det? Hur sker det? Vad kostar det? Vad kan vi göra åt det? Hur kan vi förebygga?
• 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 orden för dig?
Beskriv vad som menas med
• snatteri
• småstöld
• stöld
• rån
• provsmaka

2 Vad är snatteri och stöld?
Här är några olika påståenden. Tycker du att det okej eller inte att…
• att ta en vindruva i affären för att smaka?
• att ta en smågodis i affären för att smaka?
• att äta upp något innan man kommer till kassan, om man betalar för det sen?
• att snatta en gång – alla gör väl det?
• att ta hem en penna eller något annat man behöver från skolan/arbetsplatsen?
• att ta hem vad som helst från skolan/arbetsplatsen?
• att ta något man hittar på gatan?
• att ta något någon annan slängt?
• att ta något utan lov om man lämnar tillbaka det sen?
• att ta något eller snatta och sen ge bort det till någon som verkligen behöver det?
• att skruva ner en rolig skylt på stan eller gräva upp en växt och ta med hem?
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3 Vem snattar och varför?
• Vilka är det som snattar eller snor? Vad tror du?
• Varför tror du att man börjar sno eller snatta?
• Vad kan man göra om man själv gått över gränsen? Hur gör man om man själv snott något?
Finns det någon väg tillbaka?
• Vad tänker du om de som tyst tittar på och inte gör något för att förhindra snatteri eller stöld?
Är man delaktig då eller inte? Vad har man för skyldighet som medmänniska?

4 Vad kostar det och vem får betala?
• Vad är skillnaden mellan snatteri och stöld? Vad tror du? (Gissa först. Googla sen.)
• Hur mycket tror du att det kostar med snatteri och stöld på din skola, på din arbetsplats eller i
din kommun? Vad kostar det butikerna i närområdet? (Gissa först. Googla sen.)
• Vem tror du får betala för allt det som försvinner från skolor, arbetsplatser och butiker eller det
som stjäls från offentliga platser, gator och torg?
• Vad tror du händer om man åker fast för snatteri eller stöld i en butik, på en offentlig plats, på
skolan/arbetsplatsen?
• Vad tror du händer om man inte har råd att betala för något man stulit och använt när man
åker fast?

5 Hur kan man förebygga snatteri och stöld?
• Tror du att man kan stoppa snatteri och stöld? Är det möjligt? Hur?
• Vad kan du göra om du märker att någon håller på och snattar? Vad kan du göra? Vad kan du
säga?
• Hur bör skolan eller arbetsplatsen agera och reagera mot snatteri och stöld? Vad skulle du
vilja att dina klasskamrater/arbetskamrater gjorde om det var du som snodde?
• Hur skapar vi en atmosfär i skolan/på arbetsplatsen där vi kan stoppa snatteri eller stöld
innan det uppstår? Vad är barn och ungdomars ansvar? Vad är vuxenvärldens ansvar?
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