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FÄNGELSET 
Lärarhandledning

Vision: 
 
Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen 
för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att 
tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial såsom film, powerpoints och in-
studeringsfrågor ökar möjligheterna till ett bättre resultat. 
Materialet är kopplat till läroplanen. 
Som lärare kan du välja det material som du tycker passar bäst i din  
undervisning. Väljer du att använda flera delar av materialet får eleverna också en 
repetition av ämnet vilket förstärker inlärningen. Våra filmer är både kunskapskälla 
och inspiration för att gå vidare och söka kunskap i ämnet någon annanstans.

Filmens syfte: 
- Visa hur ett fängelse ser ut och   
   fungerar  
- Beskriva livet för dem som sitter i  
   fängelse
- Väcka diskussion om brott och straff

Fakta om fängelser

Inledning - vad är ett fängelsestraff?
Gör en mindmap på tavlan och låt eleverna 
svara på frågan. 

Svar: Ett fängelsestraff är samhällets sätt att 
straffa den som begått ett allvarligt brott. 
Straffet är att berövas sin frihet. Under 
rättegången bestäms hur lång tid brottslingen 
ska sitta i fängelse – från 14 dagar till livstid.

Lite fakta om fängelser 

- Det finns 52 fängelser i Sverige.
 
- Varje dag sitter det cirka 5 000 personer i 
fängelse, ungefär hälften av dem har suttit i 
fängelse tidigare. 
 
- De flesta som sitter i fängelse har begått 
ett narkotikabrott. Det näst vanligaste 
brottet är någon form av våldsbrott. 
 
- Ungefär 160 personer sitter på livstid. 5 
av dem är kvinnor och resten män.
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Se filmen

 
 
Lite mer att prata om…
 
Permissioner:
Alla som sitter i fängelse kan ansöka om att få permission, det vill säga att få lämna  
fängelset under en kort tid. Den första permissionen är ofta bara några timmar, men 
senare kan de vara upp till flera dygn långa. Permissionerna finns för att hjälpa de som  
sitter i fängelset att komma tillbaka i samhället efter straffet.  
 
Under permissionen kan den intagne besöka sitt hem och sin familj. De kan också  
förbereda sig för tiden efter fängelsestraffet genom att till exempel söka jobb på  
arbetsförmedlingen.

Livstids fängelse:
Livstid är lagens strängaste straff och det är inte tidsbestämt. Den som döms till livstid vet 
därför inte hur länge han eller hon kommer att sitta i fängelse. Efter att ha avtjänat tio år av 
straffet kan den dömde ansöka om att få straffet tidsbestämt vid tingsrätten. Om ansökan 
beviljas bestäms hur många år den dömde ska sitta i fängelse. 
 
Antalet livstidsdömda har ökat stadigt sedan 90-talet. 1990 satt 30 personer med  
livstidsdom i fängelse, idag är det ungefär 160 personer. Brott som kan ge livstid är till  
exempel mord, grovt spioneri, grov mordbrand, människorov och grovt sabotage. 
 
 
 
Diskussionsfrågor till filmen:
 
# Vad tycker du är det viktigaste syftet med fängelsestraff? 
(Att skydda samhället från brottslingar, att straffa brottslingar, eller att rehabilitera  
brottslingar?) 
 
# Vad tycker du om straffen i Sverige - är de lagom, för höga, eller för låga?

# Vad tycker du att ett livstidsstraff ska innebära i tid?

# Vilka brott ska ge livstidsstraff?
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Bild
 
Gör en skiss eller måla en tavla 
över en cell i ett svenskt  
fängelse. Sök information på 
Internet om hur stora cellerna är 
och vad som ska finnas i dem.

Arbeta vidare:

Dagbok 
 
Skriv en fiktiv dagbok om en  
person som handlar i fängelse. 
Börja med att göra 
research om olika brott och straff 
på Internet.

Jämför fängelser i olika länder
 
Eleverna väljer ett land i världen och gör 
efterforskningar om hur fängelser och  
fängelsestraff ser ut i det landet.  
Tillsammans skapar eleverna en 
utställning.

Diskussion om olika länders fängelser
 
Utgå från klassens redovisning av olika länders fängelser och 
fängelsestraff. 
Hur ser det ut i världen jämfört med Sverige, vad är bra och vad är dåligt i 
olika länders system, tycker ni?


