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V a s a s k o l a n

Ord och begrepp 
straffmyndig 
förundersökning 
anhålla 
häktning 
åtal 
huvudförhandling 
åklagare 
målsägande 
den tilltalade 
vittne 
jurist 
nämndeman 
advokat 
påföljd 
tingsrätt 
hovrätt 
Högsta domstolen 
civilrätt 
straffrätt

Vecka 18-19
Brottsplats: 
Storegårdsskolan 
55-65 
Frågor finns på s 65 
Läxa till torsdag 
vecka 20

Vecka 20
Olika påföljder och 
Domstolarna s 72-86 
Frågor finns på s 87
Läxa till torsdag 
vecka 21

Vecka 21 
Brott och säkerhet i 
samhället och 
ungdomsbrottslighet 
s 66-71 
Dessa kapitel 
kommer diskuteras i 
klassrummet - ingen 
läxa. 

Vecka 22
Arbete med 
rättegången.
Inlämning av 
rapporten sista 
lektionen i v 22. 
Uppspelning fredag 
vecka 23

”Dura lex sed lex”  

Lagen är sträng, men det är lagen.
Ni får i uppdrag att vara både deckarförfattare, poliser och advokater på en 
och samma gång. Hitta på ett brott, skriv hur det genomförs, vilka som är 
förövare, offer och vittnen. Skriv sedan en rapport om vad som händer efter 
brottet, från det att polisen kopplas in till det att rättegången påbörjas, och 
straffet fastställt och berätta om vad som händer efter att dom avkunnats. Till 
er hjälp har ni s 57-65 och 72-74 i samhällskunskapsboken, http://
www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Filmer-om-Sveriges-Domstolar/ och 
serien Justitia på och Straff - Fängelse, samhällstjänst och kriminalvård på 
www.sli.se 
Arbetet ska resultera i ett väl utfört drama/film i rättegångsmiljö. Alla 
inblandade parter ska finnas med. Klä gärna ut er. Det räknas som ett plus. 
Flams och trams som minus!
Förutom dramat ska alla grupper dessutom lämna in rapporten där 
händelseförloppet före rättegången och efter rättegångens slut är 
dokumenterat. 
                                    Parallellt med ert arbete kommer vi att ha en del
                                    genomgångar och ni kommer att få läxor och 
                                    skriftliga läxförhör. 
                                   

” Eleven har grundläggande/goda /mycket goda kunskaper om olika 
samhällsstrukturer och visar det genom att undersöka hur ... rättsliga 
strukturer är uppbyggda och fungerar.”

Samhällskunskap
LAG OCH RÄTT
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