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Syfte i ämnet samhällskunskap

Undervisningen i ämnet samhällskun-
skap ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla: 

• kunskaper om demokratiska värden och 
beslutsprocesser samt om mänskliga 
rättigheter

• kunskaper om sociala, ekonomiska, poli-
tiska, rättsliga och mediala förhållanden 
och strukturer i samhället.

Centralt innehåll, samhällskunskap

Individer och gemenskaper

• Sociala skyddsnät för barn i olika livs- 
situationer, i skolan och i samhället.

Rättigheter och rättsskipning 

• Samhällets behov av lagstiftning samt 
några olika lagar och påföljder. Kriminali-
tet och möjliga konsekvenser för individ 
och samhälle. 

• De mänskliga rättigheterna och deras 
betydelse, inklusive barnets rättigheter  
i enlighet med barnkonventionen. Princi-
pen om likabehandling, inklusive skydd 
mot diskriminering.
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För din undervisning behöver du
• lärmål till kapitlet, se sidan 16 och lärarwebben 

• bilder från lärarwebben

• kopieringsunderlag K1–K4

• en lagbok, om möjligt.

I det här kapitlet får ni läsa om 
• varför vi har lagar i samhället

• vad som händer när någon bryter mot  
lagen

• vilka rättigheter vi har

• vad diskriminering är och hur olika grupper 
skyddas mot diskriminering. 

Enligt läroplanen ska eleverna utveckla förtrogenhet med demokrati och mänskliga rät-
tigheter. De började bekanta sig med båda dessa områden i årskurs 4 och nu i årskurs 6 
repeteras och fördjupas deras kunskaper. I kapitlet får eleverna lära sig om olika lagar, 
hur lagar förändras, mänskliga rättigheter, diskriminering och likabehandling i skolan. 
De får läsa om vad som händer när ett brott har begåtts och vad konsekvenserna blir, 
både för den som begått brottet och dem som utsätts för det. Eleverna får även tillägna 
sig kunskaper om värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle och 
utvecklar förståelse för hur individen och samhället påverkar varandra. 

Hur det går till när lagar stiftas får eleverna läsa i nästa kapitel: Hur Sverige styrs.

Lag och rätt

Ta reda på elevernas förkunskaper
Innan ni påbörjar arbetet med kapitlet behöver du ta 
reda på elevernas förkunskaper, så att du kan anpas-
sa din undervisning efter deras behov. För att göra 
det kan du använda kopieringsunderlag K1 (sidan 
46). I uppgifterna ska eleverna återge några av barn-
konventionens rättigheter, nämna grupper som har 
diskriminerats i Sverige och utifrån givna påståen-
den ange vad de tror är förbjudet enligt lagen. Allt är 
olagligt förutom C, att åka sparkcykel utan hjälm.



Lag och rätt    31

  samtr

Så här kan du göra

• Inled med att visa en bild på en fotbollsspelare  
som protesterar mot ett domslut i en match 
(finns på lärarwebben). För en diskussion utifrån 
följande frågor: Vad kan ha hänt innan denna 
bild togs? Varför finns det regler i fotboll? Vem 
bestämmer i fotbollsmatchen? Vad händer om 
någon inte gillar domarens beslut? Varför måste 
det vara så att just domaren bestämmer?
– För att fotbollsmatchen ska genomföras på 
ett bra sätt behöver alla följa spelets regler. På 
samma sätt fungerar lagarna i ett samhälle. De 
skapar ordning och gör så att vi människor kan 
leva tillsammans.

• Visa samtalsbilden från grundboken (finns på 
lärarwebben) och låt två elever läsa vad som står i 
pratbubblorna. Lyssna till och samtala om elever-
nas spontana tankar utifrån bilden. Här är förslag 
på frågeställningar för att hjälpa eleverna:
– Är det någon som vet vad Justitia betyder? 
Jämför med engelskans "justice". Vad betyder 
det? 

Rättvisa.

– Justitia är latin och betyder rättvisa. Justi-
tia är också namnet på rättvisans gudinna i 
romersk mytologi. Hon har fått symbolisera 
juridiken, lagen och rättvisan. Vad i statyn av 
henne tror ni symboliserar just rättvisan?

Balansvågen.

– Vad kan svärdet symbolisera?

Makt.

Berätta att mycket av det som Justitia symbolis-
erar stämmer för vårt rättssystem i dag. Rättssys-
temet har makten att avgöra vad som ska hända 
med den som har begått ett brott. Det är utformat 
så att det ska vara ett så säkert beslut som möjligt 
när någon bedöms vara skyldig. 

– Varför har Justitia förbundna ögon?

Alla står lika inför lagen. Samma regler gäller  
för alla när man har gjort något fel.

• Titta på och läs kapitlets första uppslag i grund-
boken tillsammans. Här presenteras vad kapitlet 
kommer att handla om. 

Begrepp

rättigheter skyldigheter 

medborgare diskriminering  

Introduktionsuppslag s. 6 –7

Min kompis säger att om en mus äter gräs och ett vildsvin äter musen kallas det för en näringskedja. Men när vildsvinet dör är det väl ingen näringskedja längre?
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På alla platser och i alla situationer där människor 
samarbetar finns det regler. Vissa regler är nedskrivna 
och gäller alla personer i ett land. De kallas lagar och 
beskriver vilka rättigheter och skyldigheter vi har. 

Lagar kan gälla människor, men också annat i samhället 
som exempelvis företag och skolor. Det är vi medborgare 
som skapar samhällets lagar och regler. Därför ser de olika 
ut i olika delar av världen. Lagar och regler har förändrats 
över tid och förändras än i dag. 

I det här kapitlet får du läsa om 
• varför vi har lagar i samhället

• vad som händer när någon bryter mot lagen

• vilka rättigheter vi har 

• vad diskriminering är och hur olika grupper 
skyddas mot diskriminering.

Lag och rätt

Vad är det hon 
väger i sin våg?

Det står här att 
statyn föreställer 
Justitia. Hon 
symboliserar lagen.

Varför har hon 
förbundna ögon?

SAMHÄLLSKUNSKAP
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Lagar 
Lagar är nedskrivna regler som gäller alla i Sverige. 
Där står vilka rättigheter vi alla har, som till exempel 
rätten att uttrycka en åsikt. I lagarna står också vilka 
skyldigheter vi har, alltså vad alla måste göra. Barn är 
till exempel skyldiga att gå i skolan. 

Olika typer av lagar 
Det finns lagar på global nivå, som gäller i alla länder. 
Andra lagar gäller enbart inom landet. Vi är skyldiga 
att följa lagarna i det land där vi befinner oss. 

Det finns ungefär 900 lagar i Sverige. De är indelade 
i olika områden, till exempel trafiken, familjen och 
arbetslivet. 

Olika typer av brott
Den som bryter mot en lag begår ett brott.  
Det är i lag förbjudet att till exempel: 

• Behålla något man hittar, exempelvis en plånbok.  
Brottet heter fyndförseelse. Om du hittar något ska 
du lämna in det till polisstationen. 

• Köpa något som är stulet. Brottet heter häleri. 
Om någon vill sälja exempelvis en cykel till dig  
väldigt billigt bör du bli misstänksam.

• Ta sig in i låsta utrymmen, även om man inte  
stjäl något. Brottet kallas olaga intrång.

• Slå eller sparka någon eller använda våld  
på annat sätt. Brottet kallas misshandel.

• Hota att slå någon. Brottet kallas olaga hot. 

• Hjälpa en person som gör något brottsligt.  
Det kallas medhjälp till brott. Den som vet att 
någon tänker göra något brottsligt är skyldig  
att tala om det för polisen.

Våra grundlagar 
De lagar som skyddar demokratin är extra viktiga och 
kallas grundlagar. Sveriges fyra grundlagar är: 

• Regeringsformen: Det är folket som bestämmer.  
Vi väljer de personer som styr Sverige. Här står 
också att vi får vara med i vilken förening vi vill 
och tillhöra vilken religion vi vill. 

• Tryckfrihetsförordningen: Vi får uttrycka tankar 
och åsikter i skrift, exempelvis i tidningar och böcker. 
Det finns vissa undantag. Vi får till exempel inte 
uttrycka hat mot grupper av människor eller förtala 
någon. Förtal är när man talar illa eller ljuger om 
människor för att få andra att tycka illa om dem. 
Vi får heller inte avslöja hemligheter om landets 
säkerhet, till exempel sprida hemlig information  
från den svenska försvarsmakten. 

• Yttrandefrihetsgrundlagen: Vi har rätt att uttrycka 
tankar och åsikter i radio, tv och på internet. Samma 
undantag gäller som i tryckfrihetsförordningen.

• Successionsordningen: Vi väljer inte kungen eller 
drottningen. Det är det äldsta barnet i kungafamiljen 
som blir kung eller drottning. 

Grundlagarna är en viktig förutsättning för ett demokratiskt 
samhälle. De skyddar demokratin och står över alla andra 
lagar. Med det menas att innehållet i landets övriga lagar inte 
får gå emot det som står i grundlagarna.

Riksdagen stiftar lagar
Att skriva lagar och fatta beslut om att de ska gälla kallas att 
stifta lagar. Det är politikerna i Sveriges riksdag som stiftar 
lagar i Sverige. Riksdagen kan också ändra i befintliga lagar.

Grundlagarna kan bara ändras genom att riksdagen röstar 
om det två gånger. Det måste vara ett riksdagsval mellan 
omröstningarna innan beslutet tas. Då är det möjligt för 
befolkningen att stoppa förändringen.

De viktigaste svenska lagarna står i 
lagboken, Sveriges rikes lag. Vill du läsa 
alla lagar kan du hitta dem på internet.

Att ta en chokladkaka i en butik 
utan att betala är ett brott som 
heter ringa stöld. Det brukar 
kallas snatteri.

Enligt lagen om yttrandefrihet har vi 
rätt att föra fram vilka åsikter vi vill. 
Censur är motsatsen till yttrandefrihet. 
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Så här kan du göra

• Inled med att visa bilden av lagboken från sidan 
8 i grundboken på storskärm (finns på lärarweb-
ben) eller visa en fysisk lagbok.
– Vad är det här?

Sveriges rikes lag/lagboken.

– Vad är en lag?

En lag kan beskriva vad som är förbjudet att göra. 

– I lagboken står även vilka rättigheter vi alla 
har, till exempel rätten att uttrycka en åsikt. 
Där står också vilka skyldigheter vi har, alltså 
vad alla måste göra. Barn är till exempel skyld-
iga att gå till skolan.

Låt eleverna nämna förbud, rättigheter och skyl-
digheter som de känner till. Utgå från följande 
inledningsfraser (finns även på lärarwebben):

 f Enligt lagen är det förbjudet att ...

 f Enligt lagen har man rätt att ...

 f Enligt lagen är man skyldig att ...

Använd samtalsmodellen EPA, där eleverna först 
funderar enskilt, och eventuellt antecknar sina 
idéer, innan de diskuterar i par. Till sist låter du 
varje par ge exempel på de tre olika typerna av 
lagar inför alla. Skriv exemplen på tavlan upp- 

delade i tre kolumner utifrån om lagen inne-
bär ett förbud, en rättighet eller en skyldig-
het. Läs mer om EPA på sidan 23.

• Läs de två första styckena på sidan 8 i grund-
boken högt tillsammans, och uppmärk- 
samma de begrepp som kan behöva förklaras 
(se förslag på arbetssätt på sidorna 18–19). 
Efter stycket "Olika typer av lagar" kan ni 
passa på att titta i en lagbok, om ni har till-
gång till en sådan, eller titta på webbplatsen 
lagen.nu. I lagboken får ni en överblick över 
vilka områden som lagarna är indelade i och 
kan även läsa något stycke för att få en upp-
fattning om hur lagar är skrivna. 

• Be eleverna slå ihop boken och läs sedan 
stycket "Olika typer av brott" högt för dem, 
men utelämna namnen på brotten. Pausa ef-
ter varje brott och låt eleverna berätta om de 
vet vad brotten heter. Fortsätt därefter att läsa 
resten av texten i grundboken tillsammans 
och uppmärksamma de begrepp som kan 
behöva förklara. När ni läser om successions-
ordningen, fråga eleverna om de kan namnet 
på Sveriges nuvarande regent och den som 
står på tur att ta över efter honom. Bilder på 
Carl XVI Gustav och kronprinsessan Victoria 
finns på lärarwebben.



Lag och rätt    33

ARBETSBOKEN

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 3  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Lagar, de samtal ni har haft och de övningar ni 
har gjort tillsammans.

1  Eleven parar ihop begrepp med förklaring.

2–5  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om lagar.

6  Fördjupande uppgift. Eleven reflekterar över 
varför lagar behövs.

Ämnesneutrala begrepp
uttrycka begå  förening 

undantag försvarsmakten

Ämnesrelaterade begrepp
global – gäller i alla länder

fyndförseelse – behålla något värdefullt man hittat

häleri – köpa något som är stulet

olaga intrång – ta sig in i låsta utrymmen

misshandel – använda våld mot någon

olaga hot – hota om att skada någon

medhjälp till brott – hjälpa en brottsling

lagbok – samling av lagregler 

ringa stöld – snatteri, stöld av något av mindre  
värde

grundlag – lag som står över alla andra lagar

regeringsformen – grundlag som beskriver hur 
Sverige ska styras

tryckfrihetsförordningen – grundlag som beskriver 
rätten att uttrycka tankar och åsikter i tidningar, i 
böcker och på internet

förtal – att tala illa eller ljuga om en person för att få 
andra att tycka illa om denne

yttrandefrihetsgrundlagen – grundlag som beskri-
ver rätten att uttrycka tankar och åsikter i radio, tv 
och film

successionsordningen – grundlag som beskriver 
reglerna för monarkin

stifta en lag – skriva en lag och fatta beslut om att 
den ska gälla 

censur – granskning, motsats till yttrandefrihet

   Att tänka på
Kolla med din mediecentral vilka filmer eller radio-
program som kan vara lämpliga att använda i sam-
band med arbetet om lag och rätt. 

Lagen.nu är en webbplats som gratis publicerar alla 
författningar från Svensk författningssamling i kort-
fattad form. Sidan drivs ideellt av en privatperson 
och grundar sig på material som finns tillgängliga på 
olika myndigheters webbplatser. Här finns kommen-
tarer till de vanligaste lagarna, som Föräldrabalken, 
Äktenskapsbalken, Brottsbalken och Miljöbalken. 
Viktiga begrepp, som uppsåt och böter, förklaras 
också.

Lagrummet.se är en webbplats som den statliga 
myndigheten Domstolsverket ansvarar för. Här 
finns rättsinformation från regeringen, riksdagen, 
domstolar och myndigheter. Det är lätt att söka fram 
olika lagar och förordningar.

 !

– I sista stycket beskrivs hur grundlagarna är 
demokratiskt skyddade. Om riksdagen vill 
ändra en grundlag kan befolkningen stoppa 
förändringen om tillräckligt många inte gillar 
den. Hur går det till?

Riksdagen måste rösta om förändringen två gånger 
och det måste vara ett riksdagsval mellan gånger-
na. Vid valet har medborgarna möjlighet att rösta 
fram nya riksdagsledamöter som kan rösta om 
grundlagsändringen på det sätt som befolkningen 
önskar.

PULS-kollen

Vilka är det som fattar 
beslut om våra lagar?
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Lagar förändras s. 10 –11
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När elsparkcyklarna kom behövde 
nya trafikregler skrivas.

Att kunna uttrycka sina åsikter är 
en viktig demokratisk rättighet. 
I vissa icke-demokratiska länder 
riskerar människor som uttrycker 
sina åsikter att fängslas eller dödas. 

Exempel på lagar
1842 fick barn rätt att  
gå i skolan.

1960 blev det förbjudet 
för cirkusar att resa med 
apor, tigrar, lejon och 
björnar i Sverige.

2005 blev det olagligt 
att röka inomhus på 
restauranger och caféer.

2009 blev det tillåtet för 
två personer av samma kön 
att gifta sig med varandra.

Lagar förändras
Samhället förändras ständigt. Därför är lagar inte statiska. 
Det betyder att de ständigt kan förändras. Nya lagar kan 
skrivas och gamla lagar kan förändras eller tas bort. 

Ny kunskap ger nya lagar 
Ny kunskap kan få oss att förstå att vi måste förändra eller 
stifta nya lagar. Tidigare var det till exempel tillåtet att 
röka inomhus på allmänna platser men efter att forskning 
visat hur farlig rökning är så förbjöds det. Ett annat 
exempel är lagar för klimatet. Vi vet i dag att våra utsläpp 
av koldioxid påverkar jordens klimat negativt. Därför 
stiftas allt fler lagar som ska begränsa våra utsläpp. 

Ny teknik ger nya lagar 
Lagstiftare behöver hela tiden ha koll på vilka konsekvenser 
teknikutvecklingen har för människor och samhälle.  
Den snabba tekniska utvecklingen leder till att nya lagar 
måste skrivas och att gamla måste skrivas om. Det fanns 
till exempel inga trafikregler för elsparkcyklar innan  
de uppfanns. Inte heller var det förbjudet för bilförare  
att använda mobilen med händerna, innan mobilen  
var uppfunnen. 

Nya synsätt ger nya lagar 
Vad som anses vara rätt och fel förändras över tid. 
Det var tidigare inte ovanligt att barn i Sverige arbetade 
långa dagar inom jordbruk och industri. Synen på barn 
har förändrats och det har också lagarna. I dag finns 
det lagar som särskilt skyddar barn. 

Synen på familjen har också förändrats. Om en 
kvinna på 1950-talet ville skilja sig kunde hon helt 
förlora vårdnaden om barnen. Numera ska man se 
till barnens bästa när man bestämmer om vårdnaden. 

Vi förändrar lagar
Många lagar har ändrats efter att medborgare har uppmärk-
sammat politiker om att det saknas lagar eller att befintliga 
lagar inte är bra. Det är en viktig del av demokratin att vi 
medborgare kan ge förslag till förändringar. När vi uttalar 
oss om vad vi tycker ska förändras och varför, använder vi 
vår yttrandefrihet.

Ett sätt att påverka vad som händer i samhället är att bli 
medlem i en organisation eller i ett politiskt parti. Där samlas 
många som vill samma sak. Om man har ett förslag på något 
man vill förändra, är det bra att visa att det är många som 
tycker så. Det kan göra det lättare att få igenom förändringen. 
Man kan till exempel samla in namnunderskrifter eller 
demonstrera. Att demonstrera är att samlas många på en 
allmän plats för att uttrycka sin åsikt.

Lagar förändrar oss
Lagar påverkar och förändrar samhället. De fungerar som 
ett verktyg för att styra samhällets utveckling och våra 
beteenden. Sådant som var självklart för många förr i tiden 
är nu otänkbart. Ibland krävs det en lag för att vi ska inse det. 
Förr hade till exempel föräldrar och lärare rätt att slå barn. Det 
kallades aga och räknades som en normal, och till och med 
nyttig, del i barnens uppfostran. Så är det fortfarande i vissa 
länder. I Sverige är det sedan 1979 förbjudet för föräldrar och 
andra vuxna att slå barn. Barn har rätt att bli skyddade från 
våld. I dag har det blivit en självklar norm i Sverige.
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Så här kan du göra

• Inled med att visa bilden från sidan 10 i grund- 
boken på storskärm (finns på lärarwebben). 
– Vad ser vi på bilden?

En person som åker på elsparkcykel och en som 
cyklar. 

– Vilka lagar känner du till som gäller elspark-
cyklar?

Låt eleverna dela med sig av vad de vet. Om de 
inte på egen hand kommer in på något kring nya 
lagar eller regleringen av uthyrning av elspark-
cyklarna i städer, tar du upp det. Se faktaruta på 
nästa sida.

– Vi fick nya lagar sedan elsparkcyklar blivit 
vanliga i vissa städer. Varför behövdes nya  
lagar, tror du?

Använd samtalsmodellen EPA för att låta eleverna 
fundera över detta och sammanfatta diskussionen 
med att berätta att när nya tekniska lösningar eller 
uppfinningar börjar användas kan det komma att 
behövas nya lagar.

• Läs texten i grundboken högt och uppmärk- 
samma de begrepp som kan behöva förklaras. 
Betona att medborgare i en demokrati har stort 
ansvar när det gäller att driva på för nödvändiga 
förändringar i lagarna. Fortsätt sedan att arbeta 
med uppslaget på det sätt som passar din klass  
(se exempel på sidan 20).

• Låt eleverna få fundera över de olika lagar som 
nämns i grundboken. Använd gärna EPA och 
låt eleverna först enskilt fundera över vilka av 
lagarna som är de mest självklara. Är det någon 
av lagarna som nämns som de tycker är onödig? 
Varför? Låt eleverna berätta vilka lagar de valde 
och jämföra hur de tänkte om de olika lagarna. 
Eleverna tränar här på att ta ställning och disku-
tera sina ställningstaganden med andra.

• Gå in på webbplatsen regeringen.se för att se vilka 
nya lagar som nyligen har trätt i kraft och vilka 
lagar som snart träder i kraft. Kanske eleverna 
har hört eller läst om någon av de nya lagarna? 
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Ämnesneutrala begrepp
statisk  allmän plats organisation

politiskt parti  beteende otänkbart

riskera 

Ämnesrelaterade begrepp
vårdnad – ha ansvar för ett barn

medborgare – person som hör hemma i ett land 
och har vissa rättigheter i och skyldigheter gente-
mot landet

namnunderskrift – namnteckning som visar att en 
person godkänner något 

demonstrera – protestera mot något genom att 
samlas och väcka uppmärksamhet

aga – ge barn eller underlydande kroppslig bestraff-
ning i syfte att uppfostra dem

norm – oskriven regel om hur vi ska bete oss i olika 
situationer

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 4  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Lagar förändras, de samtal ni har haft och de 
övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven parar ihop begrepp med förklaring.

2–5  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om olika orsaker till att lagar 
förändras och hur förändrade lagar kan påverka 
vårt synsätt.

6  Fördjupande uppgift. Eleven formulerar själv 
en ny lag som hen tycker saknas och motiverar 
varför den är viktig.

   Att tänka på
Du som lärare bör följa nyhetsrapporteringen, så att 
relevanta aktuella nyheter kan komplettera under-
visningen.

 !

Lagar om elsparkcyklar
En elsparkcykel är en batteridriven uppladd-
ningsbar sparkcykel. Den klassas som en cykel 
om den inte går fortare än 20 km/h. Det innebär 
att reglerna för vanliga cyklar för det mesta även 
gäller elsparkcyklar. En elsparkcykel behöver 
därmed ha bromsar och en ringklocka. Om den 
framförs i mörker ska den ha fram- och baklyse 
och vara utrustad med reflexer. Om barn under 
15 år kör sparkcykeln är det lag på att de ska an-
vända hjälm. Det är inte tillåtet att skjutsa någon 
på en elsparkcykel.

I flera länder finns en åldersgräns på runt 16 år 
för att köra elsparkcykel. I Sverige finns 2022 
ingen lagstadgad åldersgräns, men uthyrare i 
Sverige har ofta 18-årsgräns. 

(Källa: transportstyrelsen.se/elsparkcykel)

PULS-kollen

Nämn en orsak till  
att en ny lag kan  
behöva skrivas.
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Våra mänskliga rättigheter s. 12 –13

Kränka är när en person eller flera angriper en annan person genom ord eller handling. 

Våra mänskliga rättigheter 
Världens länder har sina egna lagar, men det finns även lagar 
och överenskommelser som gäller för alla oavsett vilket land 
vi bor i. 

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 
antogs 1948 av FN och den är universell. Den gäller alltså 
alla människor. De mänskliga rättigheterna är grunden i alla 
demokratiska samhällen och består av 30 artiklar. Den första 
artikeln fastställer att alla människor föds fria och har lika 
värde. Andra artiklar tar upp sådant som är viktigt för att vi 
ska kunna vara med och påverka i vårt samhälle, som rätt  
till utbildning, kultur och att få uttrycka åsikter. 

Utöver de 30 artiklarna finns det också 26 konventioner. 
En konvention är en överenskommelse mellan flera länder. 
Ett exempel på en konvention är barnkonventionen.

Lagar skyddar våra mänskliga rättigheter 
De styrande i Sverige är ansvariga för att alla medborgare 
har tillgång till sina mänskliga rättigheter. Lagarna som 
riksdagen stiftar skyddar rättigheterna. En mänsklig rättighet 
är exempelvis rätten till utbildning. För att se till att alla barn  
i Sverige får kostnadsfri utbildning 
så har riksdagen stiftat skollagen.

För att alla ska ha tillgång till 
sjukvård ser de styrande till att 
det finns sjukhus och att alla ska 
ha råd att få vård och mediciner. 
Barn i Sverige har gratis sjukvård 
och tandvård.

FN betyder Förenta nationerna.

Diskrimineringslagen i Sverige
Vi har rättigheter − men även skyldigheter. Vi är till exempel 
alla skyldiga att inte kränka andra människors mänskliga 
rättigheter. Frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet. 
Diskriminering är att behandla en person sämre på grund av 
att hen tillhör en specifik grupp. 

I Sverige finns diskrimineringslagen. Den är ett extra 
rättighetsskydd för de grupper som löper större risk än 
andra att bli orättvist behandlade i samhället. Det finns sju 
diskrimineringsgrunder i svensk lag. Det innebär att det 
är straffbart för myndigheter, arbetsplatser och skolor att 
diskriminera en person på någon av dessa grunder. 

De sju diskrimineringsgrunderna är:

• Kön, det vill säga om du är man eller kvinna, kille eller tjej.
• Könsidentitet eller könsuttryck, alltså vilket kön du identi-

fierar dig som och hur du uttrycker det, till exempel genom 
kläder, frisyr och kroppsspråk.

• Etnisk tillhörighet, alltså hudfärg, språk eller härkomst. 
Idéer om att människor är olika mycket värda beroende  
på etnisk tillhörighet kallas för rasism. 

• Religion eller trosuppfattning, det vill säga vilken religion 
du tillhör eller vad du tror på.

• Funktionsnedsättning, alltså din förmåga att röra dig, 
höra, se, förstå, koncentrera dig eller fungera med andra.

• Sexuell läggning, det vill säga vilket kön de personer har 
som du blir kär i och attraherad av. 

• Ålder, det vill säga hur gammal du är. Både äldre och yngre 
personer kan uppleva åldersdiskriminering.

Samhället är ännu inte helt jämställt eller jämlikt. Arbete för 
att minska diskriminering som har sin grund i kön kallas 
för jämställdhetsarbete. Arbete för att minska alla former av 
diskriminering kallas jämlikhetsarbete. 

Trots att vi har lagar som ska skydda grupper och individer 
mot diskriminering upplever många att de blir diskriminerade. 
Vad som är diskriminering i lagens mening är inte alltid 
detsamma som upplevelsen av att vara diskriminerad.

Han, hon, hen
Ordet ”hen” används sedan 
2015 i svenska språket om 
personer som vi inte vet 
könet på eller när könet 
inte spelar någon roll. Ordet 
kan också användas om en 
person som känner sig varken 
som man eller kvinna. Inför 
Sveriges lagar måste du dock 
vara antingen kille eller tjej. 
Det står om du är man eller 
kvinna i till exempel ditt pass. 
I vissa andra länder, som 
Argentina och Malta, finns  
en tredje kategori som varken 
är man eller kvinna. 

Personer i rullstol har rätt att kunna 
röra sig i samhället. Därför ska det 
enligt lagen finnas sådant som 
ramper, hissar och breda dörrar.

I Sverige har du har rätt 
till gratis tandvård fram till 
dess att du fyller 24 år. 
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Så här kan du göra

• Inled med att visa bilden av barnet som är hos 
tandläkaren, från sidan 12 i grundboken, på stor-
skärm (finns på lärarwebben).
– Barnet på bilden är hos tandläkaren. Många 
pratar om att det är väldigt dyrt att gå dit.  
Är det dyrt för barn också?

Nej, barn upp till 24 år har rätt till gratis tandvård.
– Vilka andra rättigheter känner du till att 
barn och ungdomar i Sverige har? 

Det är gratis att få sjukvård för barn och ung- 
domar under 20 år. Skolan är gratis. Barn och 
ungdomar har rätt till en trygg miljö i hemmet och 
i skolan.

– Rättigheter finns inte bara för barn och unga, 
utan för alla människor, enligt den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna. 
Vilken organisation har tagit fram förklar- 
ingen?

FN – Förenta nationerna.

Repetera vid behov något om FN utifrån det ni 
tidigare har läst. I PULS SO åk 4 finns ett kapitel 
som specifikt handlar om FN.

– Vi ska nu läsa om hur våra svenska lagar  
anpassas efter och skyddar den allmänna  
förklaringen om de mänskliga rättigheterna. 
Våra lagar får inte strida mot de mänskliga  
rättigheterna.

• Läs texten i grundboken högt tillsammans, upp-
märksamma de begrepp som kan behöva förkla-
ras och fortsätt arbeta med uppslaget på det sätt 
som passar din klass.

• Dela in klassen i grupper om 3–4 elever. Dela ut 
kopieringsunderlag K2 (sidan 47). På papperet 
finns fem fallbeskrivningar. Vissa av fallen är 
autentiska och har varit ärenden för diskrimi-
neringsombudsmannen (DO) och lett fram till 
fällande domar. Andra fall är påhittade och har 
aldrig varit en fråga för DO. Eleverna ska läsa 
beskrivningarna och diskutera i sina grupper 
huruvida fallen räknas som diskriminering eller 
inte. När alla grupper diskuterat fallen och gjort 
sina val samlar du klassen och går igenom deras 
olika svar och facit. På nästa sida följer informa-
tion om de olika fallen. 
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PULS-kollen

Nämn en av de sju 
diskriminerings-

grunderna.

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 5  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Våra mänskliga rättigheter, de samtal ni har haft 
och de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven fyller i begrepp i en lucktext.

2–5  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om våra mänskliga rättigheter och 
diskriminering.

6  Fördjupande uppgift. Eleven funderar 
över sammanhang då människor kan känna 
sig diskriminerade och försöker komma på 
lösningar som kan förbättra situationerna.

Ämnesrelaterade begrepp
universell – någonting som gäller för alla och över-
allt

artikel – avsnitt, stycke, i t.ex. en lagtext

konvention – överenskommelse mellan flera länder

kränka – angripa en person genom ord eller hand-
ling

diskriminering – orättvis behandling

könsidentitet – vilket kön en person identifierar dig 
som

etnisk – någonting som hör ihop med ett visst folk

rasism – idéer om att människor är olika mycket 
värda beroende på hur de ser ut och varifrån de 
kommer 

trosuppfattning – övertygelse som har sin grund i 
en religiös åskådning

jämställdhet – att kvinnor och män har samma rät-
tigheter, skyldigheter och möjligheter

jämlikhet – alla människors lika värde

FACIT

1. Diskriminering. DO gjorde en utredning och 
ansåg att det hade varit fråga om trakasserier 
som hade samband med mannens etniska 
tillhörighet och religion. DO ansåg också 
att kommunen borde ha gjort mer för att 
förhindra trakasserierna. Kommunen fick 
betala 40 000 kronor i ersättning till mannen.

2. Inte diskriminering. Att nekas ett arbete för 
att man bor på en viss plats är inte grund för 
diskriminering. Fallet är påhittat.

3. Inte diskriminering. Vegetarianism är inte 
grund för diskriminering. Fallet är påhittat.

4. Diskriminering. Enligt DO var det 
diskriminering som hade samband med 
sexuell läggning. Tingsrätten dömde 
restaurangen att betala 10 000 kronor i 
skadestånd till kvinnan som hade anmält 
händelsen.

5. Diskriminering. DO stämde företaget och 
ärendet togs upp i Arbetsdomstolen där 
företaget dömdes till att betala 40 000 
kronor i skadestånd till kvinnan.

   Att tänka på
På fn.se/skola finns material för undervisningen  
om FN och de mänskliga rättigheterna. Information 
finns också på bland annat amnesty.se och  
regeringen.se.

 !

Ämnesneutrala begrepp
fastställa  de styrande  specifik

löpa risk  straffbart  kroppsspråk

attraherad av  ramp   hen

kategori 
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Likabehandling i skolan s. 14 –15

Mobbning är ett brott
Hur skolan ska arbeta för att förhindra diskriminering och 
kränkande behandling beskrivs i den likabehandlings-
plan som alla skolor är skyldiga att ha. Ett annat ord för 
kränkande behandling är mobbning. Mobbning är när en 
person eller en grupp utsätts för olika typer av elakheter 
gång på gång. Den som mobbar någon annan begår ett brott. 
Vad brottet kallas för beror på hur mobbningen går till.  
Det skulle exempelvis kunna vara:

• ofredande, till exempel att knuffa eller spotta på någon

• misshandel, till exempel att slå någon, dra någon hårt 
i håret eller att knuffa någon så att hen gör sig illa

• skadegörelse, till exempel att förstöra någon annans 
kläder, skolböcker eller andra saker

• olaga hot, att hota om att göra något olagligt mot någon, 
till exempel att säga eller skriva ”jag ska döda dig”

• förtal, att sprida ut elaka rykten om någon

• olaga förföljelse, att till exempel kontakta någon på  
ett hotfullt sätt upprepande gånger.

För alla de här brotten kan man bli dömd och straffad. 
Ett straff kan till exempel vara att betala böter. Vuxna 
i skolan är ansvariga för att förhindra alla former av 
kränkande behandling. 

Barn- och elevombudet
Enligt både skollagen och 
diskrimineringslagen måste 
varje skola arbeta aktivt mot 
kränkande behandling. Om du 
tycker att skolan inte följer lagen 
kan du göra en anmälan till Barn- 
och elevombudet, BEO. Om BEO 
kommer fram till att skolan inte 
följt lagen kan skolan bli skyldig 
att betala skadestånd till den 
som blivit utsatt.

Lagarna och reglerna mot 
mobbning gäller förstås också 
mellan vuxna eller när en vuxen 
mobbar ett barn.

Alla skolor är skyldiga att arbeta mot mobbning.

För en person med nedsatt 
hörsel kan hörapparaten vara 
ett viktigt tekniskt hjälpmedel.

Likabehandling i skolan
Diskrimineringslagen gäller även i skolan. Där ska det råda 
likabehandling. Det betyder inte att alla elever ska behandlas 
exakt lika, utan att var och en ska behandlas utifrån sina olika 
förutsättningar så att alla får samma möjligheter. 

Skolan ska ge alla elever samma möjligheter
Vid skriftliga prov i skolan kan vissa elever behöva mer tid för 
att visa vad de lärt sig. Andra kan behöva göra provet muntligt 
för att de ska få samma förutsättningar som majoriteten att visa 
vad de kan. Lärarna är skyldiga att ta reda på vilka elever som 
behöver anpassningar. 

Olika religioner har olika högtider. Elever kan därför behöva 
vara lediga olika dagar för att kunna utöva sin religion. 

Skolan ska vara en tillgänglig plats för alla. Alla skolor måste 
till exempel se till att alla kan röra sig i skolan utan att utsätta 
sig för fara, och att alla kan ta del av undervisningen. För att en 
elev med nedsatt hörsel ska kunna vara med på lektionerna kan 
det till exempel behövas tekniska hjälpmedel som mikrofoner, 
högtalare och teleslingor.

I skolmatsalen finns alternativ kost för den 
som behöver anpassningar av olika skäl.

SAMHÄLLSKUNSKAP • LAG OCH RÄTT SAMHÄLLSKUNSKAP • LAG OCH RÄTT 1514

Så här kan du göra

• Visa bilderna från sidan 14 i grundboken på stor-
skärm (finns på lärarwebben). De kan fungera 
som inspirationsbilder för att inleda ett samtal 
om likabehandling.
– Vi ska prata om likabehandling. Enligt dis-
krimineringslagen ska likabehandling råda i 
skolan. Men det betyder inte att alla ska be-
handlas exakt likadant. Vad menar man med 
likabehandling?

Att alla ska behandlas så att de får lika bra förut-
sättningar. Likabehandling handlar om att varje 
elev ska få chansen att lära sig och att lyckas så bra 
som möjligt i skolan. 

Berätta att undervisningen i skolan många gånger 
behöver se lite olika ut för olika elever, för att det 
ska bli rättvist. 

– Vad kan det vara som gör att olika elever  
behöver olika undervisning?

Att man lär sig olika fort eller på olika sätt.  
Man kan till exempel höra eller se dåligt, ha läs-
svårigheter (exempelvis dyslexi) eller koncentra-
tionssvårigheter (kanske på grund av adhd).

Samtala eventuellt om hur vi kategoriserar 
människor. Vem har egentligen rätt att säga att 
någon annan har svårigheter? Är det okej att säga 
det eller inte? Många som har svårt i vissa ämnen 
i skolan klarar sig alldeles utmärkt i andra ämnen, 
på fritidsaktiviteter och hemma med sin familj.

– Det finns en grundtanke om hur undervis-
ningen i skolan ska se ut. När det finns elever 
som har svårt att klara skolan behöver under-
visningen anpassas efter dem. I dag fungerar 
undervisningen på ett visst sätt och om den 
fungerade på ett annat sätt skulle andra an-
passningar behöva göras. Vilka skulle behöva 
anpassning om alla läromedel i ett ämne var 
skrivna med blindskrift och vilka skulle klara 
sig bra på egen hand?

De flesta skulle behöva anpassning. Det är oftast 
bara de som har svårt att se som kan läsa blind-
skrift. De skulle klara sig bra på egen hand.

– Alla elever har rätt att lära sig, att känna att 
de lyckas. För att det ska bli så behöver under-
visningen se ut på olika sätt för olika elever.
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Ämnesneutrala begrepp
förutsättning    majoritet nedsatt hörsel

utsätts för    förhindra gång på gång 

elaka rykten    bli utsatt  

Ämnesrelaterade begrepp
likabehandling – att var och en ska behandlas uti-
från sina olika förutsättningar så att alla får samma 
möjligheter

anpassning – förändring av något så att det passar 
bättre

teleslinga – hjälpmedel för personer med hörsel-
nedsättning, kabel som monteras längs väggarna  
i ett rum

likabehandlingsplan – text som varje skola ska ha 
där det beskrivs hur skolan arbetar för att förhindra 
diskriminering och kränkande behandling

ofredande – brott som innebär att antasta eller 
störa en annan person 

skadegörelse – brott då någon med flit förstör eller 
skadar någonting

straff – påföljd som en person döms till efter att ha 
begått ett brott

böter – straff som innebär att man tvingas betala 
pengar till staten

skadestånd – pengar som den som begått ett brott 
kan tvingas att betala till den som utsattes för  
brottet

• Läs texten i grundboken högt tillsammans, upp-
märksamma de begrepp som kan behöva förkla-
ras och fortsätt arbeta med uppslaget på det sätt 
som passar din klass. 

• Tydliggör begreppen som hör till de brott som 
mobbning kan räknas som genom att använda 
korten från kopieringsunderlag K3 (sidan 48). 
Eleverna kan arbeta i par och först para ihop res-
pektive brott med rätt beskrivning. Sedan kan de 
träna på att komma på vilket brott det är när de 
hör/läser beskrivningen och till sist träna på att 
beskriva brottet när de hör namnet. 

• Använd EPA och samtala, utifrån bilden på si-
dan 15 i grundboken, om varför det är så viktigt 
att inte mobba. Hur borde varje elev ha rätt att 
känna när hen är på väg till skolan på morgo-
nen? När hen går hem? Hur kan vi göra för att så 
många som möjligt ska tycka att det är okej att 
vara i skolan?

• Hur fungerar jämlikhetsarbetet på er skola? Låt 
eleverna i grupper repetera de olika diskrimi-
neringsgrunderna från föregående uppslag och 
fundera på hur er skola arbetar för att motverka 
diskriminering på dessa grunder. Varje grupp 
kan välja en eller flera diskrimineringsgrunder 
där de tycker att arbetet för jämlikhet kan förbätt-
ras. Låt eleverna utforma konkreta förslag på hur 
riskerna för diskriminering kan minskas.

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 6  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Likabehandling i skolan, de samtal ni har haft 
och de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven fyller i begrepp i en lucktext.

2–4  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om likabehandling i skolan och 
mobbning.

5  Fördjupande uppgift. Eleven reflekterar 
över mobbning ur både förövarens och offrets 
perspektiv. Hen skriver även en argumenterande 
text om vikten av att inte utsätta någon för 
kränkande behandling. 

   Att tänka på
Samarbeta gärna med olika professioner inom elev-
hälsan när ni arbetar med frågor som jämlikhet och 
diskriminering. Finns det någon sammanställning 
som visar hur väl dessa frågor hanteras på skolan? 
Använd eventuellt detta material och låt gärna 
undervisningen bli en del av ett förändringsarbete 
inom klassen eller på skolan.

 !

PULS-kollen

Nämn ett brott som 
mobbning skulle kunna 

räknas som.
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Barnkonventionen är lag i Sverige s. 16 –17

Eftersom barnkonventionen är lag 
i Sverige måste alla följa det som 
står i den. I lagen ingår att barn och 
ungdomar måste få komma till tals  
i idrottsföreningar.

Barnkonventionen är lag i Sverige
I Sverige lever ungefär två miljoner barn. Barn utgör alltså 
en stor grupp som påverkas av de beslut som vuxna tar. Alla 
som är under 18 år räknas som barn. 

Barnkonventionen blev lag i Sverige år 2020. Den beskriver 
vad barn har rätt till i samhället och vad samhället är skyldigt 
att göra. Barn har bland annat rätt att bli lyssnade på i alla 
beslut som påverkar dem och rätt att bli skyddade från allt 
som kan skada dem. Alla beslut som rör ett barn ska vara för 
barnets bästa. Det gäller oavsett om det är beslut som fattas  
av vårdnadshavare, en domstol eller en skola. Det kallas att ha 
ett barnrättsperspektiv. 

Har du koll på dina rättigheter?

Du har rätt att vara med och bestämma
De som bestämmer om sådant som rör dig ska tänka på vad  
som är bäst för dig. Du har rätt att säga vad du tycker. Vuxna 
måste lyssna på din åsikt.

Du har rätt till kunskap och information
Du har rätt att få information om sådant som rör dig och ditt liv. 
Den som berättar något för dig måste göra det så att du förstår.

Alla barn och ungdomar är lika mycket värda
Du och alla andra barn ska respekteras. Det spelar ingen roll  
vad du har för familj, var du kommer ifrån, vad du tror på,  
vem du blir kär i eller om du har någon funktionsnedsättning.

Du har rätt att vara den du är
Ingen annan är som du. Det är du som bestämmer över dina 
känslor, tankar och åsikter. 

Du har rätt att må bra och vara trygg
Du har rätt att leva och utvecklas. De vuxna ska alltid tänka på 
vad som är bäst för dig. När du blir sjuk har du rätt att få vård.

Ingen får göra dig illa
Du har rätt till skydd mot allt som kan skada dig, både kroppsligt 
och själsligt. Om du blir illa behandlad ska du kunna få stöd 
och hjälp. 

Du har rätt till utbildning
Du har rätt att få lära dig sådant som är viktigt att kunna.  
Skolan ska ge dig möjlighet att utvecklas.

Du har rätt till lek, fritid, kultur och vila
Du har rätt att få göra saker som är roliga på din fritid, 
till exempel måla, idrotta, lyssna på musik, se på film eller  
gå på teater. Du ska ha möjlighet att både skapa saker själv  
och uppleva det som andra har skapat.
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Så här kan du göra

• Inled med att visa bilden från sidan 16 i grund- 
boken på storskärm (finns på lärarwebben).
– Vad ser vi på bilden?

Ungdomar som samlas, de har träning. Deras  
tränare är också med. De pratar om något.

– Vad tror ni att de pratar om?

Låt eleverna dela med sig av sina förslag utifrån 
egna erfarenheter. 

– Bilden symboliserar en av de saker som gäller 
enligt barnkonventionen, nämligen att barn 
har rätt att komma till tals. Vad innebär det att 
få komma till tals? När ska barn få komma till 
tals? 

Att få komma till tals innebär att få säga vad man 
känner, tänker och tycker om olika saker. Barn 
ska få komma till tals i det mesta som berör dem, 
bland annat i idrottsföreningar. 

Låt eleverna delge varandra egna eventuella  
erfarenheter av att få komma till tals i föreningar 
som de är med i.

– Betyder rätten att komma till tals att spelar-
na i ett lag har rätt att bestämma vilken taktik 
laget ska använda i en match eller vilka tider 
laget ska träna?

Nej, spelarna har inte rätt att bestämma, men de 
vuxna måste lyssna på deras åsikt. Det är inte sä-
kert att det blir som spelarna vill men ibland kan 
det bli det.

• Läs texten i grundboken högt tillsammans och 
uppmärksamma de begrepp som kan behöva för-
klaras. Låt därefter eleverna enskilt läsa igenom 
rättigheterna en gång till och välja ut en av dem 
som de tycker är viktig. Sedan delar du in elev-
erna i små grupper och uppmanar dem att en i 
taget läsa upp den rättighet som de har valt ut för 
resten av gruppen. Eleverna i gruppen ska hjälpas 
åt att ge exempel på 

 f vad som menas med rättigheten

 f i vilket sammanhang den kan bli aktuell

 f vilka svårigheter som kan finnas med att fullt 
ut uppfylla denna rättighet. 

Låt även eleverna i sina grupper diskutera om  
de tycker att vissa rättigheter är viktigare än  
andra och varför de i så fall tycker så. Grupperna 
kan därefter i helklass sammanfatta något av det 
som de har diskuterat eller ge exempel på någon 
rättighet som de tycker är särskilt viktig och  
motivera varför de tycker så.
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Ämnesrelaterade begrepp
barnkonventionen – FN:s konvention om barnets 
rättigheter, en samling regler som ska skydda alla 
barn i alla länder 

vårdnadshavare – förälder eller annan person som 
har vårdnaden om ett barn, dvs. sköter om barnet

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 7  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Barnkonventionen är lag i Sverige, de samtal 
ni har haft och de övningar ni har gjort 
tillsammans.

1  Eleven besvarar kryssfrågor om barn och 
barnkonventionen.

2–3  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om barnkonventionen och barnets 
rättigheter.

4  Eleven väljer fyra rättigheter ur barn-
konventionen som hen tycker är särskilt viktiga.

5  Fördjupande uppgift. Eleven funderar över 
varför barnkonventionen finns och hur fler barn 
kan få tillgång till fler av sina rättigheter.

   Att tänka på
Kolla med din mediecentral vilka filmer eller radio-
program som handlar om barnkonventionen. 

På UNICEF:s webbplats unicef.se kan barnkonven-
tionen läsas i sin helhet, i lång eller kort version. Där 
kan du även beställa material och få handledning i 
hur du kan undervisa om barnkonventionen.

 !

Barnkonventionen
Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets 
rättigheter, är en samling regler som ska skydda 
världens alla barn. Nästan alla länder har lovat 
att följa reglerna och arbeta för barnens bästa. 
Reglerna handlar både om direkt överlevnad 
(till exempel rätten att äta sig mätt) och om att 
vuxna måste respektera barn. FN beslutade om 
barnkonventionen 1989. 1 januari 2020 blev 
barnkonventionen lag i Sverige. I FN:s högkvarter 
i Genève i Schweiz finns en grupp som övervakar 
hur olika länder följer dessa regler. Barnombuds-
mannen i Sverige bevakar också att vårt land 
följer barnkonventionen.

(Källa: ne.se)

Ämnesneutrala begrepp
perspektiv  respekteras

kroppslig  själslig

PULS-kollen

Nämn en rättighet 
som finns inskriven i 
barnkonventionen.
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När ett brott har begåtts s. 18 –19

När ett brott har begåtts
Den som bryter mot en lag begår ett brott. Den som är 
under 15 år kan bli polisanmäld för ett brott men blir inte 
dömd och straffad på samma sätt som en vuxen. I stället är 
det socialtjänsten i kommunen som bestämmer vad som ska 
hända. Ibland kan barnet få bo någon annanstans en tid. 
Vårdnadshavarna kan också tvingas att betala böter för brott 
som barnet har begått.

Den som är över 15 år kan dömas för brott. Straffet beror 
på vilket brott som har begåtts. Det kan vara att betala böter, 
göra samhällstjänst eller sitta i fängelse.

Rättssäkerhet
Rättssäkerhet innebär att det finns lagar, myndigheter och 
arbetssätt som ser till att alla behandlas lika inför lagen och 
att ingen blir oskyldigt dömd. I Sverige räknas en person 
som oskyldig ända tills motsatsen har bevisats, det vill säga 
till dess att hen har blivit dömd för brottet. 

En rättssäker process innehåller de här stegen:

1. Anmälan till polisen
Den som har blivit utsatt för 
ett brott eller sett ett brott 
anmäler det till polisen.

2. Förundersökning
Polisen samlar information 
om vad som har hänt och 
vem som kan vara skyldig.  
De undersöker brottsplatsen 
och håller förhör med vittnen 
som har sett eller hört något 
om brottet. Den som vet 
något om ett brott är skyldig 
att berätta det för polisen. 

Polisen 
Polisens roll är både att 
skydda oss från brott och 
olyckor och se till att vi följer 
lagen. Polisen kan använda 
våld om det behövs men det 
finns många regler för hur 
polisen får använda våld. 
Även poliser kan bli dömda 
för brott.

3. Häktning
Polisen griper och häktar den misstänkte 
brottslingen. Att vara häktad betyder att 
man sitter inlåst medan polisen tar reda 
på mer om hur brottet begicks. När den 
misstänkte sitter häktad kan hen inte 
förstöra bevis eller rymma.

4. Åtal och rättegång
Om det finns tillräckligt med bevis för att 
någon ska kunna dömas för brottet så väcker 
en åklagare ett åtal. Den misstänkte har rätt till 
en försvarsadvokat, som inte försvarar själva 
brottet men som hjälper den misstänkte. Under 
en rättegång redovisar åklagaren alla bevis som 
finns och försvararen ger den åtalades version 
av händelsen. Vittnen berättar vad de sett.

5. Dom
En domare tillsammans 
med tre nämndemän 
avgör om den åtalade 
personen är skyldig  
eller inte. De bestämmer 
också vad det ska bli för 
straff. 

6. Överklagan
Alla domar kan överklagas. 
Det kan i så fall bli en ny 
rättegång i en annan domstol. 
I den nya rättegången kan nya 
bevis läggas fram.

Sveriges domstolar 
Det är Sveriges domstolar 
som bestämmer om 
någonting är ett brott och 
vilket straff brottslingen i 
så fall ska få. Domstolarna 
är självständiga och 
oberoende. Ingen får 
påverka deras domar.
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Så här kan du göra

• Inled med att samtala med eleverna om begrep-
pet brott.
– Den som bryter mot en lag begår ett brott. 
Ett brott begås alltså när någon gör något som 
man enligt lagen inte får göra. Vilka brott kan 
du komma på? Vad är det som är förbjudet en-
ligt lagen att göra?

Skriv upp elevernas förslag på tavlan. Försök 
också att sortera brotten på något sätt, exempelvis 
brott som innebär våld, brott som innefattar stöld 
och brott mot trafikregler.

• Läs texten i grundboken högt tillsammans, upp-
märksamma de begrepp som kan behöva förkla-
ras och fortsätt arbeta med uppslaget på det sätt 
som passar din klass. 

• Repetera händelserna i en rättsprocess med stöd 
av lapparna på kopieringsunderlag K4 (sidan 
49). Håll upp en yrkestitel/person i taget och 
låt eleverna hjälpas åt att beskriva vad hen gör i 
processen. Kopieringsunderlaget kan också an-
vändas för parvis eller individuell repetition av 
begreppen och händelseförloppet. Eleverna parar 
då ihop yrkestitlarna med rätt aktiviteter och pla-
cerar dem i rätt kronologisk ordning.
Konstatera att det är många personer involve-
rade i en rättsprocess och många olika steg som 
ska gås igenom efter att ett brott har skett och 
en misstänkt ska dömas. Påminn om att anled-
ningen till att det finns en så tydlig gång är att en 
misstänkt brottsling alltid ska hanteras rättssä-
kert. Den misstänkta anses vara oskyldig till dess 
att hen har bevisats skyldig och dömts för brottet. 
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Ämnesrelaterade begrepp
socialtjänst – verksamhet i kommunen som på olika 
sätt stöttar invånare som behöver hjälp

samhällstjänst – straff som innebär att man arbetar 
för exempelvis kommunen

fängelse – straff som innebär att man frihetsberövas 
en viss tid

rättssäkerhet – när alla behandlas lika inför lagen 
och ingen blir oskyldigt dömd

anmälan – formellt meddelande till myndighet, t.ex. 
till Polismyndigheten

förundersökning – utredning som polis och åklaga-
re gör för att se om ett brott har skett och vem som 
kan misstänkas ha utfört brottet

förhör – utfrågning av människor för att utreda  
ett brott

vittne – person som hjälper till att reda ut vad som 
hänt genom att berätta vad hen sett eller hört

gripa – ta fast en misstänkt och beröva hen friheten

häkta – sätta någon i häkte, tillfälligt låsa in en  
person

åklagare – jurist med uppdrag att utreda brott och  
i domstol bevisa att en misstänkt är skyldig till brott

väcka åtal – ställa någon till svars för ett brott inför 
domstol

försvarsadvokat – jurist som hjälper den som är 
misstänkt för brott

rättegång – process då en domstol avgör om en 
person är skyldig till ett brott eller inte

domare – person som arbetar i en domstol med  
att döma i olika frågor

nämndeman – person som inte behöver vara ut-
bildad i juridik, men som är med och dömer och 
bestämmer straff tillsammans med domare vid rät-
tegångar

överklaga – klaga hos en högre instans med hopp 
om att en dom eller ett beslut ska ändras

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 8  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
När ett brott har begåtts, de samtal ni har haft 
och de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven parar ihop början och slutet på 
meningar.

2–4  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om vad som händer när ett brott  
har begåtts.

5  Fördjupande uppgift. Eleven skriver manus till 
en enkel pjäs som visar en rättsprocess från att 
ett brott begås till en fällande dom.

Ämnesneutrala begrepp
process  bevis

självständig  oberoende

PULS-kollen

Vad kan hända med  
den som begått ett brott 

före 15 års ålder?
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Konsekvenser av brott s. 20 –21

Konsekvenser av brott 
Ett brott kan drabba många och få stora konsekvenser. 
Konsekvenserna handlar om både lidande och pengar.

Den som har begått ett brott
Den som har blir dömd för att ha begått ett brott får ett 
straff. Utöver straffet följer ofta ytterligare konsekvenser 
för brottslingen. Hen kanske känner ånger och dåligt 
samvete. Familj och vänner kan vara arga och förtvivlade 
över vad som har hänt. 

Alla som har dömts för brott hamnar i polisens 
belastningsregister. Det är en lista med information om 
dömda personer. Den som hamnar i belastningsregistret 
kan i framtiden få det svårare att få jobb eller studera 
utomlands.

Den som har blivit utsatt för brott
Den som har blivit utsatt för ett brott kallas brottsoffer. 
Brottet kan ha skadat personen fysiskt, psykiskt eller 
ekonomiskt och brottsoffret kan därför må väldigt dåligt. 
Minnet av brottet kan påverka personen resten av livet. 
Brottsoffret har rätt till stöd och hjälp av samhället.  
Till exempel kan hen få prata med en psykolog.

Brottsoffer kan även få pengar – av den som begått 
brottet, av staten eller av ett försäkringsbolag. Den som 
har blivit utsatt för våld kan få ett skadestånd. Den som 
har blivit rånad kan få pengar till att köpa nya saker som 
ersätter det som blev stulet. 

Den som har sett ett brott
Även den som blir vittne till ett brott kan må dåligt av 
händelsen. Att behöva vittna i en rättegång kan vara 
en jobbig upplevelse. 

Barn som har bevittnat ett brott mot någon i 
familjen räknas enligt lagen också som ett brottsoffer. 
Brottslingen kan därför dömas till att betala skadestånd 
till barnet.

Utsatt för brott
Den som har blivit utsatt för 
brott har rätt till stöd och hjälp. 
För unga som vill veta mer finns 
information från Brottsoffer-
myndigheten på jagvillveta.se.

Det anmäls cirka 1,5 miljoner brott 
varje år. De vanligaste anmälda brotten 
är stöld och inbrott.

Den som har begått vissa typer av 
brott kan bli nekad att få ta körkort.

Kostnader för brott 
Brott kostar mycket pengar för samhället. Först och främst 
kostar det förstås pengar att ha poliser, socialtjänst och 
domstolar. Det kostar också mycket att hålla människor  
i fängelser. Om någon har blivit skadad vid brottet behövs 
ambulans och sjukvård. Alla dessa insatser från samhället 
bekostas med pengar som medborgarna har betalat i skatt. 

Företag, skolor och privatpersoner kan ibland lägga 
stora pengar på att förhindra brott och återställa saker efter 
brott. Det kan handla om att köpa larm och lås och att anlita 
vaktbolag. Skolor låser till exempel in datorer, tvättar bort 
klotter och lagar saker som har slagits sönder.

Hela samhället påverkas
Alla som läser och hör om brottet blir påverkade. Det 
kan skapa rädsla, otrygghet och ilska. När det är mycket 
kriminalitet i ett samhälle blir många otrygga. Det kan 
begränsa människors liv på olika sätt, till exempel genom  
att någon inte vågar gå ut när det är mörkt.

Ridande poliser, polisryttare, 
finns ofta på plats där det samlas 
många människor, till exempel 
vid fotbollsmatcher.

Att tvätta bort eller måla 
över klotter kostar miljarder 
kronor i Sverige varje år.
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Så här kan du göra

• Inled med att repetera hur en rättsprocess går till, 
vilket ni läste om på föregående uppslag. Använd 
gärna korten från kopieringsunderlag K4 (sidan 
49) med yrkestitlar/personer och momenten i 
processen för stötta eleverna i att berätta det som 
de minns. Sätt upp korten på tavlan, i korrekt 
kronologisk ordning allt eftersom ni pratar om 
varje moment i processen.

• Visa illustrationen från sidan 20 i grundboken på 
storskärm (finns på lärarwebben).
– Vi känner igen den här bilden från det förra 
uppslaget, där rättsprocessen beskrivs. Vad ser 
vi på bilden?

En person är ledsen. Hon berättar för polisen vad 
som har hänt. Polisen antecknar. 

– Vad skulle det kunna vara som har hänt?

En cykel kan ha blivit stulen, hon kan ha blivit av 
med mobilen, hon kanske blev hotad eller så kan 
någon ha stulit hennes plånbok. 
Låt eleverna komma med förslag, kanske utifrån 
sina egna erfarenheter. 

– Tidigare pratade vi om vad som händer efter 
att ett brott har begåtts, vad polis, åklagare 
och domstol gör. Vi ska nu läsa om andra kon-

sekvenser av ett brott, bland annat hur det 
påverkar framtiden för den som har begått ett 
brott och hur det påverkar den som har utsatts 
för eller bevittnat ett brott. Ett brott får också 
mer övergripande konsekvenser för samhället.

• Läs texten i grundboken högt tillsammans, upp-
märksamma de begrepp som kan behöva förkla-
ras och fortsätt arbeta med uppslaget på det sätt 
som passar din klass. 

• Diskutera tillsammans eventuell brottslighet i 
och runt er skola. Här är förslag på frågor att utgå 
ifrån: 

 f Har er skola utsatts för brott av något slag? 
Vilken typ av brottslighet? 

 f Vilka kan det vara som utsätter skolan, och 
därmed också personal och elever, för brott? 

 f Vilka blir konsekvenserna för dem som arbetar 
på skolan och för elever? 

 f Finns det något som görs för att minska 
brottsligheten? 

 f Har du fler förslag på vad som kan göras?

Undersök om det finns möjlighet att få en sam-
manställning över hur stor kostnaden för brotts-
lighet har varit på er skola det senaste året.
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Ämnesneutrala begrepp
drabba  lidande  fysiskt

psykiskt ekonomiskt bli nekad

bekostas

Ämnesrelaterade begrepp
belastningsregister – samlad information om per-
soner som dömts för brott och om de brott de har 
begått

brottsoffer – person som har blivit utsatt för ett 
brott

försäkringsbolag – företag som säljer försäkringar, 
dvs. skydd som innebär att man får pengar om  
något särskilt inträffar

vittna i en rättegång – berätta för en domstol vad 
man vet om t.ex. ett brott som har begåtts

bevittna ett brott – se eller höra ett pågående brott

kriminalitet – brottslighet

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 9 
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Konsekvenser av brott, de samtal ni har haft och 
de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven parar ihop begrepp med förklaring.

2–5  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om konsekvenser av brott.

6  Fördjupande uppgift. Eleven funderar över 
orsaker till och konsekvenser av ett autentiskt 
och aktuellt brott som har uppmärksammats i 
en nyhetsrapportering.

PULS-kollen

Nämn en konsekvens  
av brott.

Filippas pappa sitter i fängelse 
s. 22–23
Uppslaget är tänkt att ge eleverna en viss inblick  
i hur det kan vara för ett barn som har en förälder 
som sitter i fängelse. Arbeta med uppslaget på det 
sätt som passar din undervisning bäst. Du kan till 
exempel: 
• Visa och presentera uppslaget på storskärm 

som en gemensam inledning.
• Låta eleverna läsa reportaget på egen hand 

eller i par.
• Läsa texten gemensamt i klassen.
• Låta eleverna diskutera innehållet i par/grupper.
• Låta eleverna skriva ner sina egna tankar om 

Filippa och hennes pappa efter läsningen.

Statistiken över antalet fängslade i Sverige och hur 
könsfördelningen mellan de intagna ser ut är häm-
tad från den statliga myndigheten Kriminalvårdens 
webbplats kriminalvarden.se. Där finns också  
ytterligare statistik som bland annat visar åldern  
på de intagna och vilka typer av brott de har begått.

REPORTAGE
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Förkunskaper
1. Nämn någon eller några rättigheter som du har enligt barnkonventionen. 

 

 

 

2. Vad är förbjudet enligt lagen, tror du? Sätt X.

              Olagligt               Tillåtet

a) Att bära kniv på allmän plats.   
      

  

b) Att cykla utan ringklocka på cykeln.   
      

  

c) Att åka sparkcykel utan hjälm.   
      

  

d) Att behålla en upphittad plånbok   
        

 med pengar utan att meddela polisen.

e) Att hota att slå någon.          
  

3. Att diskriminera någon är olagligt. Nämn någon grupp eller några grupper av människor  
i Sverige som du vet har diskriminerats.
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Diskriminering eller inte?
Läs texterna och försök avgöra om händelserna räknas som diskriminering eller inte.

1. En man började på en ny arbetsplats i en kommun. Snart började en arbetskamrat
att utsätta honom för trakasserier som hade med hans religion att göra. Mannen tog
flera gånger upp problemet med sin chef. Ändå fortsatte kränkningarna. Efter ett tag
valde mannen att avsluta sin anställning på grund av detta.

2. En kvinna från Eksjö var på anställningsintervju för ett nytt jobb. Under intervjun
frågade chefen om hon kunde tänka sig att flytta till Värnamo eftersom företagets
kontor låg där. Kvinnan svarade att detta inte behövdes eftersom det går att ta tåget.
När kvinnan ringde upp chefen några dagar senare för att fråga hur det hade gått fick
hon svaret att jobbet hade gått till en person som bodde närmare.

3. På en skola bestämde skolledningen att det inte skulle serveras vegetarisk mat i
skolmatsalen eftersom det fanns så få vegetarianer på skolan. Det innebar att de fyra
elever som var vegetarianer tvingades avstå från att äta i matsalen och fick ta med
egen lunch till skolan varje dag.

4. Två kvinnor besökte en restaurang. De gav varandra en puss under restaurangbesöket
och blev tillsagda av personalen att sluta. Enligt restaurangen
hade flera gäster klagat på deras uppförande.

5. En kvinna var på en anställningsintervju för ett jobb som tolk, där hon skulle
översätta vad som sades i möten på olika språk. Arbetet skulle ske i digitala möten
och på telefon. Kvinnan berättade att hon inte hälsade på män genom att ta i hand
utan genom att lägga handen på hjärtat. Hon sade att det var så man gjorde i hennes
religion. Cheferna från företaget avbröt intervjun när de fick höra detta och berättade
att hon inte kunde få jobbet.

 Diskriminering   Inte diskriminering

 Diskriminering   Inte diskriminering

 Diskriminering   Inte diskriminering

 Diskriminering   Inte diskriminering

 Diskriminering   Inte diskriminering
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K3

Brott vid mobbning – begrepp och  
förklaringar
Para ihop begreppen med rätt förklaringar.

"

olaga förföljelse

Sprida elaka rykten  

om någon.

Till exempel säga eller skriva 

”jag ska döda dig”.

olaga hot skadegörelse

Till exempel kontakta någon 

på ett hotfullt sätt  

upprepade gånger.

Till exempel slå någon,  

dra någon hårt i håret eller 

att knuffa någon.

Till exempel förstöra  

någon annans kläder,  

skolböcker eller andra saker.

Till exempel knuffa  

eller spotta på någon.

förtal misshandel ofredande
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K4

Rättsprocessen – personer och händelser
Para ihop personerna med rätt händelser.

"

försvarsadvokat

vittne

Anmäler till polisen.

nämndemän polis

åklagare

Avgör tillsammans med 

nämndemännen om den 

åtalade är skyldig eller inte,  

bestämmer straff.

Avgör tillsammans med  

domaren om den åtalade  

är skyldig eller inte,  

bestämmer straff.

brottsoffer den dömde domare

Berättar vad hen sett  

eller hört.

Avtjänar sitt straff eller över-

klagar domen tillsammans 

med försvarsadvokaten.

Gör förundersökning, förhör 

vittnen, griper, häktar.

Hjälper den misstänkte  

under processen.

Väcker åtal.


