
Den svenska lagen 

 

Lag är ett samlande begrepp för de rättsregler som beslutats av den svenska riksdagen. Ordet 

kommer av lagda, det vill säga ’fastställda’. Men varför har man lagar? Vem stiftar lagar? 

Hur ser man till att de efterlevs och hur beslutar man att de som inte följer lagen skall 

straffas? I den här filmen skall vi försöka ge svar på de vanligaste frågorna kring den svenska 

lagboken och dess historia. Vi går långt tillbaka i tiden och söker svar på hur våra svenska 

lagar kom till och hur de tillämpats. 

 

A. Tankekarta: 

Hur mycket vet eleverna om den svenska lagen? Börja med en tankestorm! 

 

B. Faktafrågor till filmen: 

1. Vad är en lag för något? 

2. Hur kommer lagar till? Vem bestämmer vad som ska bli lag? 

3. Vem ser till att vi följer lagarna? 

4. Hur uppkom lagarna från allra första början? 

5. Vad handlade de tidiga lagarna om? 

6. Hur länge har vi haft en lag för hela landet? 

7. Vem såg till att vi fick en landslag? När skedde det? 

8. Vad är en balk för något? 

9. Vad hände 1350, 1734, 1809, 1975, 1995 och 1921 som påverkade våra lagar 

och landet? 

10. Vad är en författning (konstitution, statsförfattning) för något? 

11. Hur skall Sverige styras enligt författningen? 

12. Vad handlar regeringsformen om? 

13. Vad är en grundlag för något? 

14. Vad innebär rättstrygghet? 

15. Hur är det svenska rättssystemet uppbyggt? 

16. Hur går det till när en lag stiftas? 

17. Vem övervakar att vi följer lagen? 

18. Vad händer om vi inte följer lagen? 

19. Vilka tre nivåer är domstolsväsendet indelat i? 

20. Vad innebär ett tvistemål? 



21. Vad innebär den svenska yttrandefriheten och att vi alla är lika inför lagen? 

22. Vad innebär villkorlig dom och skyddstillsyn? 

23. Vad gör förvaltningsdomstolarna? 

24. På vilka olika nivåer finns det förvaltningsdomstolar? 

25. Vilka delar på makten i Sverige i dag? 

 

C. Diskussionsfrågor: 

1. Sverige är en av Europas äldsta nationer. Hur hänger det samman med att vi 

tidigt får en lag för hela riket? 

2. Hur påverkade kristendomen lagarna i landet? 

3. Hur har våra lagar förändrats genom historiens gång? 

4. Hur fungerade landskapslagarna? 

5. Vad skiljer en lag från en norm? 

6. Regeringsformen är en av fyra grundlagar. Vilka är de övriga? 

7. Vad innebär det att all offentligt makt utgår från folket? Vilka skulle 

alternativen kunna vara? 

8. Vilka rättigheter och skyldigheter ger oss lagen? 

9. Vad innebär det att vi alla är lika inför lagen? 

10. Varför har vi straff över huvud taget? Diskutera de tre olika sätten att se på 

straff: Öga för öga, avskräckande eller som tillfälle till vård. Vilken inställning 

har vi i Sverige? 

11. Diskutera dödsstraffet. Vilka argument för dödsstraff anger länder som 

praktiserar det? Vilka argument används mot dödsstraffet? Anordna en debatt 

där en sida är för dödsstraff och en sida är emot det. 

 

D. Att ta reda på mer om: 

1. Hur fungerar lagar i andra länder? Vilken inställning har länderna till straff: 

Skall straffet fungera avskräckande, öga för öga, eller som vård? Vilka brott 

bestraffas hårt? Vad säger det om samhället? (Diskutera frågorna utifrån den 

svenska lagen och det svenska samhället till att börja med.) 

2. Hur har lagarna fungerat i andra tider: Vilken inställning har samhällen i olika 

tider haft till straff: Skulle straffet fungera avskräckande, öga för öga, eller som 

vård? Vilka brott bestraffades hårt? Vad säger det om samhället? 



3. Ta reda på mer om grundlagarna: Vad är en grundlag? Vad skiljer grundlagar 

från andra lagar? Vilka grundlagar har vi i Sverige? 

4. Ta reda på mer om vad poliser, åklagare och domstolar gör. 

5. Om din cykel blir stulen: Var i lagboken står det om stöld? 

 

E. Ytterligare material: 

Film: Dead man walking (1995) 

 Brev från dödens väntrum (Kunskap-upplevelse.se) 

Litteratur om brott och straff förr: 

Nilsson, Torbjörn: Sök i det förflutna 

Österberg, Eva:  Rätt och moral 

  Brott, straff och brottsoffer i ett historiskt perspektiv . 

Straff förr och nu: mer vett än moralisk panik (Forskning och 

framsteg 1996 (31:2) 

Folk förr 

 

F. Ordförståelse ur NE:s ordbok 

Betänkande  

”skriftlig redogörelse för resultatet av utredning utförd av sakkunniga på myndighets 

uppdrag e.d.” 

Författningssamling  

”Samling av rättsregler. Lagar och förordningar som utfärdas av regeringen 

skall kungöras eller noteras i Svensk författningssamling (SFS).”  

Motion   

”är i politiska sammanhang ett förslag från en eller flera medlemmar i en 

politisk församling En sådan politisk församling kan till exempel vara riksdagen eller 

kommunalfullmäktige.” 

Proposition   

”är ett förslag från det verkställande organet i ett politiskt sammanhang till den 

beslutande församlingen. Oftast menar man förslagen från regeringen till riksdagen.” 

Remiss 

”innebär att man får möjlighet att tycka till om ett förslag innan det är helt färdigt. 

Innan riksdagen och regering fattar beslut brukar de skicka ut ett förslag till 

organisationer, myndigheter, experter och enskilda personer som vill ge synpunkter. 
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Även myndigheter kan skicka förslag på remiss. De som har fått remissen läser 

igenom förslaget och lämnar synpunkter. Sedan kan förslaget ändras innan man fattar 

beslut.” 

Utskott 

”ett organ (kommitté eller avdelning) inom en församling med uppgift främst att 

bereda ärenden inför beslut.” 


