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En av riksdagens fem huvudsakliga uppgifter är att besluta om lagar. Förslag till nya lagar eller 
lagändringar kommer oftast från regeringen. Lagförslag kan också komma från en eller flera 
riksdagsledamöter. Regeringen genomför riksdagens beslut och ser till att nya lagar börjar gälla.

Syfte
Hur blir en lag till? Vilka aktörer deltar i lagstiftningsprocessen? Genom att arbeta med  
uppgifterna i detta material får eleverna lära sig mer om hur den svenska lagstiftnings - 
processen fungerar, från det att regeringen tillsätter en utredning till dess att en ny lag  
träder i kraft.  

Uppgifterna är indelade i tre delar. Den första delen tar upp hur regeringen arbetar med att 
ta fram lagförslag. Den andra delen handlar om hur riksdagen behandlar lagförslag och fattar 
beslut. Den tredje delen tar upp ett exempel från verkligheten för att förtydliga ärendegången 
från förslag till lag. I exemplet från verkligheten får eleverna följa hur olaga integritetsintrång 
blev ett nytt brott i svensk lagstiftning. Det var ett av flera förslag på åtgärder som regeringen  
lade fram i propositionen Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten 
(2016/17:222). 

Materialet innehåller förslag till upplägg för distansundervisning om lagstiftningsprocessen.  
Materialet kan användas för distansundervisning i realtid via en digital plattform eller i form  
av uppgifter som ska lämnas in inom en utsatt tid. I elevbladet Från förslag till lag finns uppgifter 
och länkar till studiematerial för eleverna.

Tidsåtgång: 2–4 lektionstillfällen.

Förslag på upplägg av undervisningen

Alternativ 1: Distansundervisning i realtid via en digital plattform

Uppstart
(1 lektion)

Starta med en föreläsning om lagstiftningsprocessen och gå igenom ärendegången från förslag 
till lag. Visa gärna filmen Från förslag till lag – så går det till när riksdagen stiftar lagar:  
https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-lagar/.

Om du vill visa en schematisk bild över ärendegången finns det i riksdagens studiematerial:

 ◆ Riksdagen – en kort vägledning, s.11:  
https://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/vagled-
ning-190516.pdf

 ◆ Riksdagen i samhället, s.14–15:  
https://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/riksda-
gen-i-samhallet.pdf
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Viktiga begrepp som kan vara bra att gå igenom under genomgången

Lektionsupplägg efter genomgången
1–3 lektionstillfällen

Dela elevbladet Från förslag till lag med dina elever via mejl eller en digital plattform. I elevbladet 
finns uppgifter och länkar till studiematerial som eleverna kan använda för att lösa uppgifterna. 
Elevbladet finns att ladda ner på riksdagens webbplats.

Uppgifterna kan göras vid ett och samma tillfälle om tiden tillåter eller delas upp på flera 
lektions tillfällen. Uppgifterna är anpassade för att eleverna ska kunna arbeta på egen hand  
mellan lektionspass. Ha gärna gemensamma avstämningar via en digital plattform för att gå  
igenom svaren på uppgifterna.

Alternativ 2: Distansundervisning för uppgifter som ska lämnas in inom en utsatt tid 
Om du inte har möjlighet till distansundervisning i realtid via en digital plattform kan eleverna 
arbeta på egen hand med uppgifterna och lämna in sina svar till dig. 

Uppstart 
Informera dina elever via mejl eller genom att lägga upp informationen på en digital plattform 
att de ska lära sig mer om hur lagstiftningen går till i Sverige. Dela också elevbladet Från förslag 
till lag med dina elever och en tidplan för arbetet. Elevbladet finns att ladda ner på riksdagens 
webbplats och förslaget till tidplan finns nedan. 

Elevbladet innehåller uppgifter och länkar till studiematerial som eleverna kan använda för att 
lösa uppgifterna. Uppgifterna är anpassade för att eleverna ska kunna arbeta på egen hand  
mellan lektionspass. Redovisning kan ske genom att eleverna lämnar in svaren på uppgifterna  
till dig, till exempel via mejl eller genom att ladda upp dem på en digital plattform.

 ◆ regering

 ◆ riksdag 

 ◆ riksdagsledamöter

 ◆ proposition

 ◆ motion

 ◆ remiss

 ◆ remissinstans

 ◆ partigrupp

 ◆ utskott

 ◆ betänkande

 ◆ reservation

 ◆ majoritet

 ◆ minoritet

 ◆ opposition

 ◆ kammaren

 ◆ talmannen

 ◆ de tre vice talmännen

 ◆ debatt

 ◆ omröstning / votering

 ◆ beslut
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Förslag på tidplan för arbetet med elevuppgifterna

1. Arbete med del 1 i elevbladet Från förslag till lag.

2. Inlämning av uppgifter del 1.

3. Arbete med del 2 i elevbladet Från förslag till lag.

4. Inlämning av uppgifter del 2.

5. Arbete med del 3 i elevbladet Från förslag till lag.

6. Inlämning av uppgifter del 3.

Inlämningstillfällena kan bytas ut mot gemensamma avstämningar via en digital plattform om 
det finns möjlighet.

Länkar till materialet i elevbladet 
Här finns länkar till det material som det hänvisas till i elevbladet.  

Länkar till del 1: Regeringens arbete med att ta fram lagförslag
 ◆ Lagstiftningsprocessen  

https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/lagstiftningsprocessen/

 ◆ Utredningar och kommittéer  
https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/lagstiftningsprocessen/utredningar-och-kom-
mitteer/

 ◆ Utredningens förslag presenteras  
https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/lagstiftningsprocessen/utredningens-forslag-pre-
senteras/

 ◆ Lagrådet granskar förslaget  
https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/lagstiftningsprocessen/lagradet-granskar-forslaget/

Länkar till del 2: Hur riksdagen beslutar om lagförslag
 ◆ Beslutar om lagar  

https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-lagar/

 ◆ Riksdagen i samhället (s.14–15)  
https://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/riksda-
gen-i-samhallet.pdf

 ◆ Riksdagen - en kort vägledning (s.7–11)  
https://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/vagled-
ning-190516.pdf 

 ◆ Så arbetar utskotten  
https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/sa-arbetar-utskotten/.
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Länkar till del 3: Exemplet olaga integritetsintrång
 ◆ Regeringens arbete med att ta fram förslaget Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga  

integriteten (Prop. 2016/17:222)  
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2017/09/prop.-201617222/

 ◆ Riksdagens behandling av ärendet Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integ-
riteten (bet 2017/18:KU13)  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-starkt-straffrattsligt-
skydd-for-den_H501KU13

 ◆ Datum för inlämning av propositionen Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga  
integriteten (2016/17:222)  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/ett-starkt-straf-
frattsligt-skydd-for-den_H403222

Länkar för uppgift 8
 ◆ Lagen mot hämndporr har börjat leda till domar, SVT 181020  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/lagen-mot-hamndporr-har-lett-till-flera-domar

 ◆ Få dömda enligt den nya lagen mot hämndporr, SVT 181230  
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fa-domda-enligt-nya-lagen-mot-hamndporr

 ◆ Full man filmades på toaletten – ny lag prövas av HD, Sveriges Radio 200217  
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7409929

 ◆ Dom från Högsta domstolen om fallet där en full man filmades på toaletten, Högsta domsto-
len 200317  
https://www.domstol.se/nyheter/2020/03/spridning-av-en-bild-pa-instagram-har-an-
setts-utgora-olaga-integritetsintrang/

 ◆ P1 Dokumentär: Miniserie i tre delar, mars 2020
 ◆ Domedagen – när tjejerna hängdes ut på nätet (25 min)  

https://sverigesradio.se/avsnitt/1460253

 ◆ De kallar oss horor (25 min)  
https://sverigesradio.se/avsnitt/1477939 

 ◆ Uthängd på porrsajt (25 min)  
https://sverigesradio.se/avsnitt/1467457

 ◆ Att filma och lägga ut från olyckor kan ge fängelse, Sveriges Radio 180114  
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6858951

 ◆ Efter dödsolycka på E4 – förbipasserande polisanmälda, SVT 190321  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/filmade-dodsolycka-anmalda-av-polisen
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