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Barn som varit med om brott, poliser och före detta brottslingar
- alla är de med i SVT:s programserie Brottsligt

I åtta delar lär vi oss om brott och vilka konsekvenser de får. Programledare Sofia Rågenklint och
polisen Alexandra Goncalves informerar om polisens arbete och hur våra lagar fungerar. Allt är
dessutom väl förankrat i händelser från verkligheten. Spännande!
Vem begår brott och varför? Den
lärorika serien Brottsligt får oss att
fundera på om allt från våra grundlagar till polisens fotarbete och
brottsoffers oro.Vad säger egentligen lagarna om inbrott, misshandel,
mobbning, skadegörelse, trafikbrott,
rån, sexuella övergrepp och stöld.
Låt eleverna skapa ett eget land i
ett rollspel och enas om regering,
riksdag och lagförslag.

Film för skolan

INBROTT
Ludwig och Lukas berättar om vad som hände när
de fick inbrott hemma, och får träffa en före detta
inbrottstjuv. Alexandra visar Sofia polisbilen. Och
statsminister Stefan Löfven förklarar hur vi stiftar
lagar i Sverige.

MISSHANDEL
Selin och Fatima berättar om när de stoppade
en misshandel, och får träffa en kille som tidigare slogs med andra killar. Alexandra visar Sofia
polisens vapen. Sofia tar reda på hur det är att bli
gripen av polisen.

MOBBNING
Nova berättar om hur hon blev mobbad i sin
förra skola, och får träffa en tjej som mobbade
andra barn när hon gick i skolan. Alexandra visar
Sofia när polisen besöker skolor. Sofia får vara
med på en brottsplatsundersökning.

SKADEGÖRELSE
Leandro berättar om när någon kastade in en stor
sten genom familjens köksfönster mitt i natten,
och han får träffa en före detta brottsling som
suttit flera år i fängelse. Alexandra visar Sofia polishästarna. Sofia är med på undersökning av blod,
fingeravtryck och kulor på Nationellt forensiskt
centrum.

TRAFIKBROTT
Fanny berättar om hur hon blev påkörd på ett
övergångsställe, och föraren smet från platsen.
Hon får träffa en man som straffats för att han
kört bil utan körkort och med alkohol i kroppen.
Alexandra tar med Sofia till den cyklande polisen.
Sofia tar reda på hur en åklagare jobbar och hur
det går till i en domstol.

Tips! Om ni har avtal med en AV-central kan du prova att önska filmen via dem!

RÅN
Ebba och Tyra berättar om när de satt på en
restaurang och en rånare dök upp och hotade
personalen med pistol. De får träffa en kvinna
som tidigare begått flera rån. Alexandra visar Sofia
hur polishundarna jobbar. Sofia tar reda på hur
det är att vara häktad, och vad en försvarsadvokat
gör.

SEXUELLA ÖVERGREPP
Malin och Martin berättar om hur de blev utsatta för
sexuella övergrepp när de var barn, och hur det går
att bli glad igen efter att ha blivit utsatt för ett sådant
brott. Barn från Grisbackaskolan i Umeå visar en musikvideo om vilka regler som gäller för deras kroppar.
Tidigare åklagaren Ulrika Rogland berättar om hur
barn ska tänka när de får kontakt med människor på
nätet. Alexandra visar Sofia polisbåten.

STÖLD
Josephine berättar om när hon såg en man stjäla
cyklar, och hur hon hjälpte polisen att få fast
honom. Hon får träffa en kille som tidigare stulit
både cyklar och mopeder. Alexandra visar Sofia
hur polisens insatsstyrka jobbar. Sofia tar reda på
hur det är att sitta i fängelse.

Programmen stämmer väl mot läroplanernas syfte och kursmål i LGR11:
SAMHÄLLSKUNSKAP ur ämnets syfte:
• Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att
eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället
påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna
ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor
och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala,
ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska
aspekter centrala.
• Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se
samhällsfrågor ur olika perspektiv.
• Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska
eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla
sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen
formas, förändras och samverkar.
Åk 1-3
Att leva tillsammans
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och
ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och
relationer.
• Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan
och i sportsammanhang.

Att leva i närområdet
• Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård,
räddningstjänst och skola.
• Yrken och verksamheter i närområdet.
Åk 4-6
Rättigheter och rättsskipning
• Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och
påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för
individen, familjen och samhället.
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