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VÅGA VITTNA 

Det här är ett utbildningspaket som innehåller: 

En spelfilm där fokus ligger på problematiken 

runt att Våga Vittna. 

En faktafilm som beskriver vägen från 

polisanmälan till dom i tingsrätten. 

 

SPELFILMEN 

Filmen kan fungera som ett bra 

diskussionsunderlag och här finns förslag till 

några punkter som ni kan diskutera kring.  

 

FAKTAFILMEN: FRÅN POLISANMÄLAN TILL  
DOM I TINGSRÄTTEN 

Faktafilmen som finns på samma DVD, kan du 

välja att visa i direkt anslutning till spelfilmen. 

Filmen ger fakta kring de frågor som ni 

diskuterat tidigare. Om alla frågorna inte 

besvaras med faktafilmen kan eleverna säkert 

få till uppgift att hitta svaren via Internet eller 

via boken Våga Vittna. 

 

BOKEN  

De båda filmerna kan användas helt separat, 

men handledningen som beskriver 

Eskilstunamodellen ger er möjlighet att arbeta 

mer med frågan. I boken finns modellen beskriven och en mängd fakta och övningar. 

 

 

 

Diskussionsfrågor om att Våga Vittna 
 

• Vad innebär vänskap och sträcker 

det sig hur långt som helst? 

• Är det rätt att vägra vittna mot en 

kompis? 

• Är det rätt att skvallra mot en 

kompis? 

• Är det rätt att avstå att vittna för 

att man är rädd för 

gärningsmannen? 

• Vad innebär kamratskap och 

sträcker det sig hur långt som 

helst? 

• Vilket stöd skulle du behöva om du 

blev vittne till ett brott? 

• Borde Kalle, vittnet i filmen, gjort 

på något annat sätt? 

• Vilka andra konsekvenser kan det 

bli om vi inte ställer upp som 

vittnen? 

• Är det lika allvarligt när en av 

gängmedlemmarna förföljer och 

hotar Kalle som när Max blir rånad 

på sin mobiltelefon? 

• Hur skulle du känna om du blivit 

rånad av en skolkamrat och han 

går fri i brist på bevis? 

• Vilket stöd skulle du behöva om 

det var du som blev utsatt för ett 

brott? 

• Om du var den som blev utsatt för 

brott, hur önskar du att vittnen ska 

agera? 

• Hur ska föräldrar agera om deras 

barn blir vittne till ett brott? 
 


