
Kunne det vært deg? 
 

Spørsmålene under baserer seg på filmen «Kunne det vært deg?».  

 

Filmen varer i 10 min. Den er todelt og bygger delvis på en arrangert ulykke og delvis 

på en autentisk ungdomssulykke der en 15 år gammel jente mistet livet. Elevene får 

første et sterkt møte med ambulansepersonalets opplevelser på et ulykkessted. 

Deretter omtales ungdomsulykken og elevene møter sjåføren av ulykkesbilen, 

venninner og foreldrene til den drepte gjennom intervjuer og bilder.  

Sjåføren 
 

«Den dagen ulykken skjedde hadde vi vært og spilt fotball, og så hadde vi vært på en 

bensinstasjon og spist burger, og så dro vi ut og kjørt» Sjåføren 

 

Om sjåføren 

Sjåføren var 18 år da ulykken skjedde. Han gikk på videregående skole, hadde stor 

omgangskrets, kjæresten og egen bil.  

- Hvorfor tror du sjåføren er sladdet på filmen?  

- Var det noe ved ulykkesdagen som kunne tilsi at ulykken kom til å skje? 

- Tror du det er vanlig at ungdom kjører for fort? 

Dommen 

- Hva tenker du om dommen sjåføren fikk? 

- Synes du dommen var rettferdig? 

- Camillas foreldre fikk 150 000,- i erstatning etter at Camilla ble drept i ulykken. Hva 

er prisen for et menneskeliv? 

Sosiale konsekvenser 

- Hvordan ville du ha reagert hvis en person du kjenner hadde kjørt for fort, forårsaket 

en annen persons død, sonet straffen sin og nå var ute og koste seg? 

- Ville du, som sjåfør, klart å fortsette å bo i ditt nærmiljø etter en slik hendelse? 

- Har sjåføren gjort opp for seg etter å ha sonet dommen og betalt erstatningen? 

Skyldfølelse 

- Var ulykken bare sjåførens feil? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

  

http://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/materiell-til-trafikk-valgfag/kunne-det-vaert-deg/


Vennene 

«Det jeg savner aller mest med Camilla er, at hun bare er her, hun…. Hun var jo den 

beste vennen jeg hadde, kunne snakke med henne om alt, og hun var alltid der…» 

Kristine 

 

Om vennskapet 

Camilla, Kristine og Kjersti hadde vært venner siden barneskolen og bodde i 

nærheten av hverandre. De spilte også fotball sammen på fritiden.  

 

- Ville forholdet ditt til sjåføren endret seg etter ulykken? 

- Hvordan ville du som venn reagert på straffen sjåføren fikk? 

- Hvis det var kjæresten din som kjørte bilen, ville dette endret forholdet deres? 

Skyldfølelse 

- Hvilke følelser tror du kan oppstå etter å ha vært med i en slik ulykke? 

- Mange sliter psykisk etter en trafikkulykke. Vil det være lettere å leve videre med 

denne ulykken som venn enn som sjåfør? 

 

Camilla 

 
Camilla var en person alle likte. Alltid smilende og blid. Kristine.  

Om Camilla 

Camilla var 15 år da ulykken skjedde. Hun gikk i 10. klasse, spilte fotball aktivt og 

likte å gå på jakt.  

  

- Hva kunne Camilla ha gjort annerledes? 

- Ville du lagt merke til om bilen du satt i kjørte i 130 km/t? 

- Hva ville du gjort?  

- Har du et ansvar når bilen du sitter i kjører for fort?  

Camillas familie 

- Kan foreldrene dine gjøre noe for å unngå at du havner i en tilsvarende ulykke?  

Etter ulykken 

Sett at du hadde mistet noen i din nærmeste familie i en trafikkulykke:  

- Hvordan ville du at vennene dine skulle ha reagert overfor deg? 

- Hvordan ville ulykken påvirket ditt forhold til bil og bilkjøring? 

 


