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FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG AV LEKTIONER KRING PROGRAMMEN
INFORMATION OCH GENOMGÅNG AV BEGREPP
Programmen innehåller många svåra ord och begrepp för en SVA-elev. Till varje program finns en ord- och uttryckslista och ordövningar på dessa ord och uttryck. Det är säkert viktigt att läraren förklarar ord och begrepp innan man
ser programmet men också för en diskussion om synen på respektive brott i Sverige. Många av SVA-eleverna kommer från kulturer där man har en helt annan syn på vad som är brott, på kvinnosynen mm. Att ventilera dessa olika
synsätt är nödvändigt men svårt. Läraren måste visa vad som gäller i Sverige när man bor här.

ARBETSGÅNG VID GRUPPARBETE
Efter att ha sett en film kan man dela in eleverna i smågrupper om 3 – 4 personer och diskutera innehållsfrågorna
till respektive program. För att även öva den skriftliga färdigheten och för att lära sig arbeta med att skapa en gemensam text, kan någon i gruppen vara sekreterare och skriva svar på frågorna, som gruppen diskuterat. Svaren
måste diskuteras fram och gruppen ska gemensamt hitta rätt formuleringar och förbättra texten grammatiskt. De
märker då, hur de alla har något att bidra med och att resultatet blir bättre när texten bearbetats i grupp än om de
gör det enskilt.
När grupperna har arbetat klart med ovanstående, kan grupperna redovisa var sin fråga med svar, varpå de som
lyssnar kan komma med synpunkter.

SEXUALBROTT

INNEHÅLLS- OCH DISKUSSIONSFRÅGOR
• Vad är en våldtäkt? Vad anser ni? Vad menar juristen att en våldtäkt är?
• Vad gör domstolen om ”ord står mot ord”? Hur dömer man?
• Vad kan den som utsatts för ett sexualbrott göra?
Vad kan denne begära i domstolen?
• Är man våldtagen om man känner sig våldtagen?
• Vad måste finnas med för att ett sexualbrott ska
kallas våldtäkt?
• Vad är skillnaden mellan våldtäkt och sexuellt ofredande? Ge exempel på ett sexuellt ofredande!
• Vilka bevis måste det finnas för att något ska kallas
ett sexualbrott?
• Hur dömer man om ord står mot ord?
• Vad kan den som utsatts för ett brott be om för att
slippa träffa gärningsmannen i domstolen?
• Vilka straff finns vid sexualbrott?
• Hur kommer det sig att man inte vet hur många sexualbrott som inträffar? Kan man göra något åt det?
ORD- OCH UTTRYCKSLISTA
Teckenförklaring: (sl)= slang; (u)= uttryck; (här)= i det
här sammanhanget

våldtäkt= samlag med våld, tvångssamlag
övergrepp= våldförande
”bli utsatt för något”(u)= att något händer en
ett hjälplöst tillstånd (u)= en situation då personen
känner sig utsatt
tvång= det att tvinga någon
våldsamt= starkt
sexuellt ofredande (u)= det att bli sexuellt antastad
trakassera= utsätta för obehag, mobba
”tafsa på någon”(sl) = ta sexuellt på någon
rubriceras = betecknas, kallas för
mörkertal= det att man vet inte hur många

2

stor sannolikhet= mycket troligt
oavsett= trots, bortsett från
”inte vara på”(sl)= här: inte vilja
mildare =(här): inte så stark
benämning= beteckning, namn
tillägg= något extra, utökning
penetrera= genomtränga,( här) ha samlag
fällande dom= bindande dom
stödbevisning= det att bevisa något för att stödja en sak
målsägande= klagande, (här) den som blivit utsatt för
brott
trovärdig= pålitlig, övertygande, (som man tror på)
gärningsman= den som utfört ett brott
”ord står mot ord”(u)= två har olika åsikter om något
men båda kan ha rätt
”fria eller fälla”(u)= att förklara någon oskyldig eller
skyldig
begära ”stängda dörrar”(u)= be att inga utomstående
åhörare/åskådare är med
sekretess= det att ingen vet vem man är eller vad man
heter
”måste leverera”(sl)= måste göra det som förväntas av
en
påföljd= straff
straffsatser= olika grader av straff
vittnesmål= berättelse från ett vittne
fullbordat= genomfört
tillämpa= använda
åtalad= den som anklagas för ett brott
överklaga=( här) tycka att en dom är felaktig
skärpa straffet= öka straffet
fällande dom= förklara någon skyldig till brott
offer= drabbad person
tabu=( här)skyddad
integritet=(här) heder
”det kan jag köpa” (sl)= det kan jag tro på

ORDÖVNING
Para ihop synonymer, ord med rätt förklaring! Sätt rätt
bokstav framför varje siffra!

ORD- OCH UTTRYCKSLISTA
Teckenförklaring: (sl)= slang; (u)= uttryck; (här)= i det
här sammanhanget

Substantiv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

brott= brottslig, kriminell handling
begå ett brott=göra något brottsligt
prövas i rätten= en rättegång genomförs
grövre= (här) mer allvarligt
det spelar ingen roll (u) = det har ingen betydelse
anstalt = (här) fängelse
tvångsuppfostran= en uppfostran som någon tvingas
till
straffmyndighetsålder= den ålder då man kan straffas
av rätten
mildare= (här) svagare
straffrabatt kopplat till ålder(u) = att man får lägre
straff ju yngre man är
tillgrepp av fortskaffningsmedel (u)= stöld av fordon
omfattande= stor, betydande
ombud = representant
reda ut begreppen = förklara något
tilltalade personer= svarande personer
utredning= undersökning
neka= säga nej
vara delaktig (u)= vara inblandad, ha något att göra
med en sak
tjalla, gola (sl) = skvallra, (här) avslöja vem som begått
brottet
bidra till att klara upp ett brott(u)= hjälpa till att lösa
ett brott
mened= ljuga när man vittnar
övergrepp i rättssak(u)= t ex att hota någon till tystnad
eller till att inte tala sanning
dömas till något (u)= att få ett straff
överklaga en dom(u)= att begära att en högre instans
prövar, gör om rättegången
fastställa en dom(u)= bestämma straffet
erkänna ett brott(u)= att tala om att man begått ett
brott
målsägande = klagande
olaga frihetsberövande(u)= att hålla någon fången mot
dennes vilja
jakten på bekräftelse(u)=(här) att man letar efter sätt
att bli uppmärksammad, upptäckt och kan då t o m göra
negativa saker

sexuellt ofredande
målsägande
våldtäkt
tvång
ett hjälplöst tillstånd
tillägg
fällande dom
stödbevisning
gärningsman

en situation då personen känner sig utsatt
det att bevisa något för att stödja en sak
det att bli sexuellt antastad
samlag med våld, tvångssamlag
det att tvinga någon
något extra, utökning
bindande dom
klagande, här: den som blivit utsatt för brott
den som utfört ett brott

Para ihop synonymer, ord med rätt förklaring! Sätt rätt
bokstav framför varje siffra!

Uttryck och verb

1.”ord står mot ord” (u)
2.”fria eller fälla”(u)
3. begära ”stängda dörrar”(u)
4. överklaga
5. skärpa straffet
a.
b.
c.
d.
e.

tycka att en dom är felaktig
två har olika åsikter om något men båda kan ha rätt
be att inga utomstående åhörare/åskådare är med
att förklara någon oskyldig eller skyldig
öka straffet

BROTT I GRUPP

INNEHÅLLS- OCH DISKUSSIONSFRÅGOR
De här frågorna bör delas ut innan man ser filmen, eftersom de är innehållsfrågor. Efter att man sett filmen,
kan frågorna diskuteras i smågrupper och sedan svarar
gruppen gemensamt.

•
•
•
•
•
•
•

Vilka brott begår gänget/gruppen först i filmen?
Är det någon skillnad på straffet om man är ensam
eller i grupp när man begår ett brott? Varför i så fall?
Vilken betydelse har brottslingens ålder?
Vad händer i rätten om en grupp begår brott?
Kan en brottsling få en fördel om han/hon
berättar(skvallrar) om vad som hänt?
Vilka brott ger särskilt långa fängelsestraff?
Hur blev domen för gänget/ varje person?

ORDÖVNING
Para ihop synonymer, ord med rätt förklaring! Sätt rätt
bokstav framför varje siffra!
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

begå ett brott
bidra till att klara upp ett brott
mened
övergrepp i rättssak
överklaga en dom
vara inblandad i ett brott
fastställa en dom
erkänna ett brott

9.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

olaga frihetsberövande
att begära att en högre instans prövar
att tala om att man begått ett brott
att hålla någon fången mot dennes vilja
bestämma straffet
ljuga när man vittnar
göra något brottsligt
hjälpa till att lösa ett brott
att tala om att man begått ett brott
att hålla någon fången mot dennes vilja
t ex att hota någon till tystnad

åtalas= anklagas
kränkning= det att kränka, förolämpa
ofredande= mobbning
olaga hot= att skrämma någon med ord på ett olagligt
sätt
falla under= (här)tillhör
tillämpning = användning
avser= syftar på, gäller
fruktan= rädsla
dissa(sl)= nedvärdera, förolämpa
skadestånd= ersättning för skada
spridning= utbredning
utfall= resultat
hänvisa till= referera till
”det kan jag köpa”(u, sl)= det kan jag tro på
yttrandefrihet= frihet att få ha och uttrycka vilken åsikt
man vill
inskränkas= begränsas
sunt förnuft= vanlig klokhet, vett
taskig (sl)= oschysst(sl)

INTERNETTRAKASSERIER

INNEHÅLLS- OCH DISKUSSIONSFRÅGOR
De här frågorna bör delas ut innan man ser filmen, eftersom de är innehållsfrågor. Efter att man sett filmen,
kan frågorna diskuteras i smågrupper och sedan svarar
gruppen gemensamt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur började mobbingen mot Fandis?
Vad gjorde de vuxna i skolan?
Hur upptäcktes det att Fandis hade blivit mobbad?
Varför kallas det som tjejerna gjorde för internettrakasseri?
Var avgörs det om något är ett brott?
Hur blev domarna?
Varför kunde inte 13-åringen åtalas?
Vilka brott fanns i låten?
Är det någon skillnad på att skriva ett brev med hot
eller ett mejl med hot?
När gäller inte yttrandefriheten?
Har du varit med om eller hört talas om något som
man kan kalla internettrakasseri? Berätta!

ORDÖVNING
Para ihop synonymer, ord med rätt förklaring! Sätt rätt
bokstav framför varje siffra!
1.
2.
3.
4.
5.

A.
B.
C.
D.
E.

ORD- OCH UTTRYCKSLISTA
Teckenförklaring: (sl)= slang; (u)= uttryck; (här)= i det
här sammanhanget

kränka= förolämpa, skymfa
trakasseri= mobbning, kamratförtryck
slampa(sl)= hora
rekonstruktion= återskapande av en händelse
mobbning= kamratförtryck
äga rum= hända, utspela sig, ske
avgörs= fastställs, bedöms
förtal= baktal, det att tala illa om någon
peka ut= kalla för, säga att någon är
fjolla (sl)= homosexuell man med överdrivet feminint
beteende
lägra (gammaldags uttryck)= ha samlag med, (sl)ligga
med
fall= händelse
uthängd av media= talas om av tidningar, TV mm
rubricering= det kallas för
svarande= den åtalade
garantera= lova, försäkra
straffmyndig= tillräckligt gammal för att få straff

kränka
peka ut
garantera
hänvisa till
äga rum

förolämpa, skymfa
hända, utspela sig, ske
lova, försäkra
kalla för, säga att någon är
referera till

MISSHANDEL

INNEHÅLLS- OCH DISKUSSIONSFRÅGOR
De här frågorna bör delas ut innan man ser filmen, eftersom de är innehållsfrågor. Efter att man sett filmen,
kan frågorna diskuteras i smågrupper och sedan svarar
gruppen gemensamt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hur beskriver tjejen som har blivit misshandlad
vad som har hänt?
Hur beskriver tjejen som har misshandlat det som
har hänt?
Vilka regler gäller för den som slår någon?
Ge exempel från filmen på ofredande.
Vilka olika grader av misshandel finns det?
När är man fullt straffbar?
Vem kan anmäla ett brott?
Får man försvara sig med slag?
Vilket straff får Jana(den som har misshandlat)?
Varför får hon detta straff?

Diskutera:
Har du varit med om någon misshandel? Vad hände?
Diskutera om vilket straff som den som misshandlat
fick/kunnat få!

ORDÖVNING
Välj rätt ord till luckorna i meningarna! Det finns fler
ord än meningar och ett ord ska bara användas en gång!
förebyggande syfte
nödvärn
påföljd
utfall
överenskommelse
ungdomstjänst
grov misshandel
hatbrott
sexualbrott
ringa misshandel
ofreda någon
böter

ORDLISTA
Teckenförklaring: (sl)= slang; (u)= uttryck; (här)= i det
här sammanhanget

fjäska= göra sig till
sexualbrott= t ex våldtäkt
under vissa omständigheter(u)= i en del situationer
ofreda någon= antasta, handgripligen störa någon
mörkertal= (här) antalet misshandelsbrott som begåtts
men som inte anmälts
överenskommelse= avtal, uppgörelse
gå med på något= tycka att något är ok som föreslås
något går för långt= något överdrivs, blir fel
slampig(sl) = sexuellt vidlyftig
selektiv= utväljande
trovärdighet= det att kunna tro att något är sant
kaxig(sl)= stöddig, tuff
i förebyggande syfte (u)= för att förhindra något negativt
putativ =(speciellt juridisk term) förmodad
nödvärn= självförsvar
provocerande= utmanande, aggressiv
med största sannolikhet= högst troligt
vittne= betraktare, iakttagare, åskådare
överbevisning=det att övertyga
olika grader av brott= brott med olika styrka
ringa misshandel=enkel, obetydlig misshandel
grov misshandel= rå, brutal misshandel
synnerligen grov=ovanligt grov
innebära= betyda
påföljd= (här) straff
böter= straff i form av betalning
åldern påverkar påföljden= hur gammal brottslingen är
inverkar på hur starkt straffet blir
allmänt åtal= anklagelse inför domstol; rättegång
hindra= stoppa
hatbrott=motivet, anledningen till att brottet begås är
offrets hudfärg, ras eller sexuella läggning
tjafs(sl )= bråk
att vara lack på någon(u, sl) =att vara arg på någon
slampa= hora
uppsåtligen= med avsikt, vilja
utfall=resultat
berusad=full (sl)
ungdomstjänst= något man får som straff istället för
fängelse om man är ung,
t ex arbeta gratis med något i samhället, gå på samtal
med en kurator
reptilhjärna= den del av hjärnan som handlar, reagerar
med impulser som djur har, utan att tänka
förnuft= klokhet, det att använda hjärnan för att tänka
impuls= plötslig lust, spontant infall
frustration=djup besvikelse

De hade bestämt att de skulle träffas på kvällen och
slåss. De hade gjort en _________________.
Polisen kom och berättade i skolan om vilka straff man
får vid misshandel. De gjorde det i __________ ___________.
Offret var så svårt skadat att han var medvetslös i flera
timmar efter misshandeln. Domstolen bedömde det
som __________ _________.
Eftersom brottet inte var så allvarligt blev straffet bara
att han fick betala 2000 kronor till offret. Det kallas för
att han fick ________.
Tjejen sa att hon bara hade knuffat den andra tjejen för
att försvara sig. Det kallas i rätten för ___________.
Rätten meddelade vad misshandeln skulle ge för ________.
Mannen hade misshandlat den unge mannen från
Uganda utan att denne hade gjort honom någonting.
Misshandeln kallades för ett ____________.
Eftersom hon bara var 14 år fick hon stället för fängelse
arbeta gratis i en månad. Det kallas ________________.
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