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No o m i R i e de l

VAD HAR HÄNT PÅ BROTTSPLATSEN?
TÄNK SOM EN KRIMINALTEKNIKER!
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GÅ TILL UTSTÄLLNINGEN BROTTSSPÅR
Delen i mitten av utställningen baseras på ett riktigt fall där en person hittades död
i en lägenhet. Det är viktigt att du tänker som en kriminaltekniker när du försöker lista ut 			
vad som har hänt. Försök att jobba metodiskt genom att gå igenom en sak i taget.
Glöm heller inte att titta på brottsplatsen från flera olika vinklar.
Betraktar man den bara från ett håll kanske man missar att se viktiga spår.
Lycka till!

Till din hjälp finns de pedagogiska verktygen på pelarna
i utställningen. Till exempel kan Brottsplats, Blodspår och
Skospår hjälpa dig att förstå vad som har hänt.
N o o m i R ie d e l
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HITTA SÅ MÅNGA SPÅR SOM MÖJLIGT PÅ BROTTSPLATSEN
Hur många kan du hitta? Vad är det för spår?

Bro tts s p å r – e l e v h a n d l e d n i n g

p o l i sm u se e t . se
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DU FÅR TRE ALTERNATIV PÅ HÄNDELSER
Vad tror du har hänt på brottsplatsen? Kryssa för det alternativ som du tror är rätt!

N o o m i R ie d e l
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NU SKA DU FUNDERA PÅ VAD SPÅREN BERÄTTAR
Berättar de något om vad som kan ha hänt på platsen?

r En man och en kvinna har bjudit några vänner på fest hemma hos sig.
De dricker sprit och spelar kort. Under kvällen blir paret mer och mer ovänner.
Till slut blir mannen våldsam och försöker göra illa kvinnan. Hon försöker värja
så gott det går men till slut springer hon in till badrummet och försöker låsa in sig där. 			
Mannen följer efter henne in men snubblar på mattan och slår huvudet i badkarskanten 			
och förblöder och dör. Gästerna lämnar chockade lägenheten.
r Två män har bjudit in en tredje för att spela poker. Det dricks under kortspelet och 				
männen blir berusade. Den inbjudne mannen blir plötsligt upprörd och anklagar
de andra två för fusk. Situationen blir allt mer hotfull och till slut blir det bråk
varpå bordet välts. En av männen sliter loss ett av bordsbenen och börjar misshandla 			
den inbjudne mannen. Efter att mannen har rasat ihop inne på toaletten blir de båda 			
männen rädda och flyr från lägenheten och den döende mannen.
r En man sitter hemma i sin lägenhet och lägger patiens och dricker sprit.
Han märker till en början inte att en tjuv bryter sig in i lägenheten. Först då tjuven 				
genomsöker badrummet upptäcker mannen ljud därifrån. Han letar efter ett tillhygge
och bestämmer sig för att skruva loss ett av bordsbenen och använder det sen som
en påk och smyger sig på tjuven och slår honom i skallen flera gånger tills tjuven inte
rör på sig mer. Efter att ha tvättat av sig blodet lämnar mannen lägenheten.
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GÅ TILL FÖREMÅLET SOM LIGGER I BUSKEN VID ENTRÉN TILL UTSTÄLLNINGEN
Varför ligger det där tror du?

Bro tts s p å r – e l e v h a n d l e d n i n g
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