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1. Lektionsplanering 
 ≥ Förförståelse - arbeta med ord och begrepp

 ≥ Genomför kapitel 1 i den digitala utbildningen

 ≥ Presentera mål för arbetsområdet

 ≥ Arbeta med övningar och diskussioner i klassrummet

2. Förförståelse - ord och begrepp
rusta

värnplikt

totalförsvar

folkförsvar 

krig

gråzon

avskräcka

skydda demokratin

motståndskraft

robust samhälle

3. Genomför digital utbildning kapitel 1

4. Arbeta med kursens innehåll: Kris och krig 
Börjor 

Den här övningen kan genomföras med till exempel post it-lappar, mini-whiteboards 

eller kanske vill ni skapa ett gemensamt ordmoln med Mentimeter? Det går förstås ock-

så bra att ”bara” använda börjorna muntligt som ingångar till temat och samtalet.

Fyll på meningen så att den blir komplett, enligt era tankar. 

 ≥ Att krisen kommer innebär…

 ≥ En kris kan vara olika saker, till exempel….

 ≥ Krig är den yttersta krisen eftersom…

 ≥ I min vardag skulle mycket förändras om det blev krig. Jag skulle….

Värderingsövning

Välj den värderingsövning som passar er bäst, eller blanda flera övningar. Fördjupa och 

diskutera genom att låta några elever berätta varför de valde ett visst alternativ. Låt 

dem också gärna spinna vidare på varandras tankar och ställa följdfrågor. 
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Anteckna under diskussionen och presentera sedan era tankar i tvärgruppssamtal. 

Vad var lika, och vad skilde sig åt i era resonemang?

Scenarier

Scenarier att diskutera:

1. Föreställ er att tryckfriheten och yttrandefriheten i Sverige är satta ur spel. Den 

som skriver eller säger något negativt om ett visst ämne riskerar hårda straff – 

och kan till och med försvinna. Många människor känner sig hotade och är rädda.

 ≥ Vilka konsekvenser får detta på samhället – på kort och lång sikt? 

 ≥ Hur skulle det drabba er som individer?

 ≥ Vad skulle ni vara beredda att göra för att försvara tryckfrihet och demokrati?

 ≥ Vilka exempel från verkligheten känner ni till, där liknande scenarier sker eller 

har skett genom historien?

2. Kriget har pågått i några dygn. De familjer som har råd lämnar landet, medan 

andra blir kvar i kaoset. 

 ≥ På vilket sätt spelar jämlikhet roll för den som befinner sig i en kris? Vilka har 

lättast att lämna ett land i krig? För vilka är det svårare, och varför?

 ≥ Vilket solidariskt ansvar har andra länder eller stater mot människor som be-

finner sig i krig?

3. Du befinner dig i en krigszon. Människor lämnar sina hem och ägodelar. De kan 

bara ta med sig så mycket som de kan bära med sig i en väska. Sam bor i en 

vacker villa i en förort till en större stad. Hans familj har ägt huset i flera genera-

tioner. Nu ser han sig om en sista gång. I bakgrunden hör han bomber explodera, 

och gevärsskott ekar mellan husväggarna. 

 ≥ Vad kommer att hända med Sams hus?

 ≥ Vad händer med äganderätt när det är krig?

 ≥ Vad är det viktigaste för dig att ta med dig om du skulle behöva packa allt i en 

enda väska?

 ≥ Vart skulle du ta vägen om du behövde lämna ditt hem?

 ≥ Hur kan människor visa solidaritet med varandra i en sådan här situation?

4. Skicka sms. Tänk dig att du är Sam. Kriget har pågått i några veckor. En dag får 

du möjlighet att kontakta din bästa vän via sms. Vad skriver du? Kan/törs du skri-

va allt som du tänker och känner? Vilket svar får du av din kompis? Var befinner 

du dig och vad har hänt sedan ni sist sågs?

 ≥ Skriv ner Sams messande med kompisen.
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1. Lektionsplanering 
 ≥ Förförståelse - arbeta med ord och begrepp

 ≥ Genomför kapitel 2 i den digitala utbildningen

 ≥ Presentera mål för arbetsområdet

 ≥ Arbeta med övningar och diskussioner i klassrummet

2. Förförståelse - ord och begrepp
region – regional

nationell

desinformation

MSB

cyberattack

rättshaverist

myndighet

solidaritet

destabilisera

3. Genomför digital utbildning kapitel 2

4. Arbeta med kursens innehåll  
– kris och krig i samhället

Börjor 

Den här övningen kan genomföras med till exempel post it-lappar, mini-whiteboards 

eller kanske vill ni skapa ett gemensamt ordmoln med Mentimeter? Det går förstås ock-

så bra att ”bara” använda börjorna muntligt som ingångar till temat och samtalet.

 ≥ Desinformation kan handla om att…

 ≥ De myndigheter som samordnar vårt lands beredskap är….

 ≥ På regional nivå behövs samordning av….

 ≥ På nationell samhällsnivå behövs samordning av….

 ≥ Ett land destabiliseras av till exempel…

Värderingsövning – välj alternativ

Vem vill jag vara när krisen eller kriget kommer?

1. Jag vill vara den som försvarar landet militärt

2. Jag vill vara den som har koll, som kan agera och hjälpa andra

3. Jag vill vara den som är ganska förberedd men som också litar på hjälp från andra
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Samhällets beredskap – 
desinformation och  
cyberattacker

Diskutera i grupp

 ≥ På vilka sätt kan desinformation och annan påverkan vara destabiliserande för 

svensk demokrati, beslutsfattande och självbestämmande? 

 ≥ Ge exempel på kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser.

 ≥ Vilka samband finns det mellan cyberattacker och ett osäkert omvärldsläge? 

 ≥ Skapa ett flödesschema där ni förklarar hur olika slags påverkan destabiliserar 

samhället. Fyll i modellen. Börja med att skriva vilken slags påverkan det handlar 

om, t. ex. cyberattack mot mataffärer
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Bearbeta och värdera källor och fakta

Diskutera och analysera

 ≥ Varför är det viktigt med korrekt information vid kris eller krig?

 ≥ Hur kan korrekt information kommuniceras till invånarna i ett land vid kris eller 

krig?

 ≥ Propaganda före/under/efter krig – hur kan man veta vad som är vad? 

 ≥ Hur skiljer sig propaganda från andra typer av uppdateringar av ett lands ledare? 

Hur kan man veta vad som är vad?

 ≥ Vad är fake news och deep fake? Ge exempel. 

 ≥ Varför är det viktigt att veta att Sverige aldrig ger upp? Varför skulle en fiende 

vilja sprida en sådan falsk nyhet/propaganda?

Anteckna under diskussionen och presentera sedan era tankar i tvärgruppssamtal. 

Vad var lika, och vad skilde sig åt i era resonemang? 

Larm och signaler

Diskutera

 ≥ Vilka larm nämns i kursen?

 ≥ Varför är det viktigt att känna till olika larm och signaler?

 ≥ Vad är geo-placerade larm? Hur används de, och för vilka grupper i samhället är 

dessa särskilt viktiga?

 ≥ Vilka signaler/larm behövs i ett samhälle? 

 ≥ Vad innebär beredskapslarm?
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1. Lektionsplanering 
 ≥ Förförståelse – arbeta med ord och begrepp

 ≥ Genomför kapitel 3 i den digitala utbildningen

 ≥ Presentera mål för arbetsområdet

 ≥ Arbeta med övningar och diskussioner i klassrummet

2. Förförståelse – ord och begrepp
beredskap

beredskapslåda

utrymning 

3. Genomför digital utbildning kapitel 3

4. Arbeta med kursens innehåll

Värderingsövning

Välj den värderingsövning som passar er bäst, eller blanda flera övningar. Fördjupa och 

diskutera genom att låta några elever berätta varför de valde ett visst alternativ. Låt 

dem också gärna spinna vidare på varandras tankar och ställa följdfrågor. 

Ja och nej-frågor – låt eleverna använda färger eller skyltar med ja/nej som de håller 

upp för att svara.

Stå på linje – låt eleverna placera sig på en rad där ena änden är absolut ja, den andra 

absolut nej, och gradvis ja/nej som en skala på linjen. 

Heta stolen-värderingsövning – Den som håller med ställer sig upp. Den som inte 

håller med sitter kvar på stolen.

1. Jag har god beredskap för en kris.

2. Jag är säker på hur jag ska hantera en kris.

3. Jag har mentala strategier för att hantera en kris.

4. Jag känner till viktiga larm och signaler.

5. Jag vet vad som ska finnas i en beredskapslåda.

6. Det är viktigt att ha bra kontakt med sina grannar vid en kris.

7. Jag vet vilka jag kan ta hjälp av vid en kris.

8. Jag vet var mitt närmsta skyddsrum finns.

9. Jag har mentala strategier för att hantera en kris.
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Skyddsrum och utrymning
Sökuppgift

 ≥ Var finns ditt närmaste skyddsrum? Ta reda på det genom att besöka  

MSB:s hemsida. 

 ≥ Vilka regler gäller för ett skyddsrum? Skapa en beskrivning för vad som gäller.

 ≥ Skapa en rapport över hur du ska agera till väga om Hesa Fredrik larmar  

samtidigt som du hör en explosion i närheten.

Sammanställ era svar och jämför med en annan grupp. Komplettera vid behov. 

Extrauppgift
Hur förberedda är invånarna?

Intervjua invånarna i ert närområde. Är de förberedda på en kris? Använd den infor-

mationsbroschyr som ni skapat och formulera frågor. Sammanställ informationen i en 

digital presentation. Använd era kunskaper för att reflektera kring svaren och identifiera 

utmaningar och möjligheter. Avsluta presentationen med att ge konkreta råd och tips 

utifrån de svar ni fått.

Delmoment:

 ≥ Formulera frågor.

 ≥ Skapa en plan för hur ska ni sammanställa och redovisa resultatet.

 ≥ Genomför intervjuer.

 ≥ Sammanställ svaren i en digital presentation.

 ≥ Redovisa för klassen eller för en annan grupp.
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1. Lektionsplanering 
 ≥ Förförståelse – arbeta med ord och begrepp

 ≥ Genomför kapitel 4 i den digitala utbildningen

 ≥ Presentera mål för arbetsområdet

 ≥ Arbeta med övningar och diskussioner i klassrummet

2. Förförståelse – ord och begrepp
förfoga

värna

säkerhetsordning

mobilisera

anslag

3. Genomför digital utbildning kapitel 4

4. Arbeta med kursens innehåll

Sökuppgifter

1. Vilket uppdrag har Försvarsmakten? Sök på Försvarsmakten.se för att  

ta reda på mer. 

Utgå från följande delar när ni beskriver uppdraget. 

 ≥ Förebygga

 ≥ Planera 

 ≥ Försvara

 ≥ Vad händer vid krigsfara eller krig?

2. Hur samordnar Sverige sin krisinformation? Sök på krisinformation.se för  

att ta reda på mer.

 ≥ Vilken information hittar ni på denna webbplats? 

 ≥ När kan denna sida vara användbar?

 ≥ Vem/vilka står bakom sidan?

 ≥ Hur vet du att sidan är en säker källa? Ge exempel.
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1. Lektionsplanering 
 ≥ Förförståelse – arbeta med ord och begrepp

 ≥ Genomför kapitel 5 i den digitala utbildningen

 ≥ Presentera mål för arbetsområdet

 ≥ Arbeta med övningar och diskussioner i klassrummet

2. Förförståelse – ord och begrepp
invånare

medborgare

värnplikt

civilplikt

allmän tjänsteplikt

mönstring

plikt- och prövningsverket

krigsplacering

3. Genomför digital utbildning kapitel 5

4. Arbeta med kursens innehåll

Börjor 

Den här övningen kan genomföras med till exempel post it-lappar, mini-whiteboards 

eller kanske vill ni skapa ett gemensamt ordmoln med Mentimeter? Det går förstås ock-

så bra att ”bara” använda börjorna muntligt som ingångar till temat och samtalet.

 ≥ Om vi står enade och starka kan vi…

 ≥ Jag vill försvara demokratin genom att…

 ≥ Om kriget kommer vill jag vara den som…

 ≥ Den som inte kan göra värnplikten kan i stället… 
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Sökuppgift – allmän tjänsteplikt  
och andra pliktuppdrag 

Sök svar på myndigheters hemsidor.

Arbetsförmedlingen.se

MSB.se

Krisinformation.se

Pliktverket.se

 ≥ Vad innebär allmän tjänsteplikt? 

 ≥ Vad skulle pliktuppdraget innebära för dig i den situation som  

du befinner dig just nu?

 ≥ Vilken roll har arbetsförmedlingen i att fördela de personer som  

pliktas till olika uppdrag? 

 ≥ Vilka yrkesgrupper skulle kunna pliktas att arbeta där de behövs  

vid höjd beredskap? 

 ≥ Vilka olika pliktuppdrag kan aktiveras vid en större kris eller ett krig?

Sammanställ era svar och jämför med en annan grupp. Komplettera vid behov. 

Scenarier att diskutera och beskriva

 ≥ Regeringen förbereder landet för höjd beredskap. Mikael är undersköterska och 

arbetar inom äldreomsorgen. Han har fått en kallelse till allmän tjänsteplikt om 

landet försätts i höjd beredskap. Vad kommer detta att innebära för Mikael? 

 ≥ Samira arbetar med kommunikation inom Försvarsmakten. Eftersom hon är 

krigsplacerad vet hon att hon kommer att behöva arbeta både nätter och helger 

om det blir höjd beredskap. Hon är ensamstående med två barn. Vilket stöd be-

höver Samira från samhället, och hur kan detta samordnas för att göra Samiras 

arbete möjligt?

Välj något av följande sätt att presentera information om allmän tjänsteplikt och andra 

pliktuppdrag:

 ≥ Skapa en informationsbroschyr riktad till allmänheten.

 ≥ Spela in en kort informationsfilm för public service-tv. 

 ≥ Skapa en serie inlägg för sociala medier. 

Extrauppgift 
Case

Formulera ett case som beskriver hur den allmänna tjänsteplikten skulle kunna 

tillämpas vid höjd beredskap. Vem gäller det, och vad händer? 
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  faq – Vad är målet med 
totalförsvaret?

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsva-

ret består av militärt försvar och civilt försvar. 

Det övergripande målet för totalförsvaret ska vara att ha förmåga att försvara Sverige 

mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. 

Verksamhet inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med andra, 

inom och utom landet.

Kortfattat innebär det att alla vi som lever i Sverige måste vara beredda att göra vår del 

för att upprätthålla demokratin och friheten för oss själva och varandra. Att försvara 

och bevara vårt samhällsskick är en skyldighet men också en möjlighet. 

VILKET UPPDRAG HAR FÖRSVARSMAKTEN I TOTALFÖRSVARET?

Försvarsmakten har en ledande roll i utvecklingen av ett modernt totalförsvar. Huvud-

uppgiften är att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Försvarsmakten ska också:

 ≥ främja Sveriges säkerhet och hävda Sveriges territoriella integritet 

 ≥ värna Sveriges suveräna rättigheter och svenska intressen samt 

 ≥ förebygga konflikter och krig såväl nationellt som internationellt.

I totalförsvaret ingår myndigheter, organisationer och företag. Det innebär att alla Sveri-

ges invånare berörs av totalförsvaret och är en del av Sveriges försvar.

Försvarsmakten skyddar och bevarar det samhälle som de flesta av oss tar för givet. Ett 

samhälle där du själv väljer hur du ska leva, där du uttrycker dig fritt och får ha vilken 

åsikt du vill – där demokrati råder. 

VAD INNEBÄR ETT ROBUST SAMHÄLLE KOPPLAT TILL KÄLLKRITIK 
OCH DIGITAL SÄKERHET?

Varje dag sker tusentals cyberattacker mot svenska myndigheter och företag, och olika 

aktörer använder desinformation på sociala medier för att försvaga och påverka befolk-

ningen. Fråga dig alltid var informationen kommer ifrån ursprungligen. Sök information 

från trovärdiga källor, exempelvis myndigheter och organisationer. Sprid inte informa-

tion som verkar felaktig. Tänk på att även filmade klipp går att manipulera (så kallad 

deepfake). 

Var också noga med att se till att programvaran i din telefon och dator är uppdaterad. 

Då blir det svårare för en angripare att komma åt din information. 

Propaganda och desinformation används ofta för att manipulera och styra mottagaren i 

en viss riktning. Ett angripet land eller folkgrupp ser istället motståndarens propaganda 

som ett hot. Propaganda kan vara positivt och stärka förtroendet för den som sänder ut 

budskapet samt öka invånarnas försvarsvilja. Om du ser inlägg om att Sverige ger upp, 

så kan du ta för givet att det är desinformation. Sverige ger aldrig upp!
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VAD ÄR TOTALFÖRSVARSPLIKT?

Vi som bor i Sverige har en del skyldigheter och plikter. En av dem är skolplikt och en 

annan är totalförsvarsplikt. Skolplikt betyder att man ska gå i skolan och totalförsvars-

plikt har med landets försvar och funktion att göra.

De plikter som finns under totalförsvarsplikten kallas för värnplikt, civilplikt och allmän 

tjänsteplikt. Totalförsvarspliktig är du från början av det kalenderår du fyller sexton år till 

slutet av det kalenderår du fyller sjuttio år.

Den som vägrar utföra totalförsvarsplikt kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 

Vid höjd beredskap är den övre gränsen vid vägran att utföra totalförsvarsplikt fyra års 

fängelse.

Totalförsvarspliktiga är skyldiga att fullgöra mönstring respektive grundutbildning med 

värnplikt.

VAD INNEBÄR VÄRNPLIKT?

Värnplikt är enkelt förklarat en plikt där du som militär försvarar Sverige. Du genomför 

en grundutbildning med värnplikt och får en befattning i Försvarsmakten. Efter grund-

utbildningen blir du krigsplacerad och ska komma till ditt förband om och när regering-

en beslutar om höjd beredskap eller mobilisering.

Plikt- och prövningsverket skickar i början av året ut mönstringsunderlaget till de total-

försvarspliktiga ungdomar som under året kommer att fylla 18. Därefter väljer Plikt- och 

prövningsverket ut vilka som kallas till mönstring, och de bäst lämpade av dessa skrivs 

sedan in till grundutbildning. (pliktverket.se)

VAD INNEBÄR DET ATT MÖNSTRA?

Mönstringen består av olika tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer. Varje 

moment har specifika krav och för att gå vidare till nästa moment krävs att kraven upp-

fylls. Om du inte uppfyller kraven på ett av momenten så avslutas prövningen där. Under 

mönstringen får du bland annat träffa sjuksköterska, läkare, psykolog och inskrivnings-

handläggare. Resultaten visar dina förutsättningar för att klara av att genomföra en 

grundutbildning med värnplikt. (pliktverket.se)

VAD INNEBÄR HÖJD BEREDSKAP?

Beredskapen kan höjas för att stärka Sveriges försvarsförmåga. Vid höjd beredskap ska 

hela samhället hjälpas åt för att se till att det viktigaste fungerar.

Regeringen kan besluta om höjd beredskap vid till exempel krig och konflikter i vårt när-

område, eller om läget i omvärlden allvarligt påverkar vårt land eller hotar vår säkerhet 

och självständighet. 

Vid höjd beredskap ska du följa myndigheternas råd och hålla dig uppdaterad om vad 

som händer. Den som är krigsplacerad ska omedelbart inställa sig för tjänstgöring.

Du får information om höjd beredskap genom radio och tv. Sveriges Radio P4 är be-

redskapskanal och ska snabbt kunna nå ut med viktig information till allmänheten vid 

kriser och höjd beredskap.
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Vid höjd beredskap får regeringen större frihet att agera och fatta olika beslut, och an-

dra lagar kan användas vid sidan av dem som gäller i fredstid. Till exempel kan staten 

ta över privat egendom som behövs för totalförsvaret. Det kan exempelvis handla om 

byggnader, transporter och maskiner. 

Höjd beredskap innebär också att bland annat kommuner och statliga myndigheter 

måste anpassa sin organisation och verksamhet till särskilda krav som då gäller. 

HUR HANTERAR JAG EN KRIS?

Tips för din hemberedskap:

Mat: Det är viktigt att ha extra mat hemma som ger tillräckligt med energi. Använd 

hållbar mat som kan tillagas snabbt, kräver liten mängd vatten eller som kan ätas utan 

tillagning.

Vatten: Rent dricksvatten är livsnödvändigt. Räkna med minst tre liter per vuxen och 

dygn. Om du är osäker på kvaliteten behöver du kunna koka vattnet. Om toaletten inte 

fungerar kan du ta kraftiga plastpåsar och placera i toalettstolen.

Värme: Om elen försvinner under en kall årstid kommer bostaden snabbt att bli kall. 

Samlas i ett rum, häng filtar för fönstren och täck golvet med mattor. Tänk på brandfa-

ran. Släck alla ljus innan ni somnar. Vädra regelbundet för att få in syre.

Kommunikation: Vid en allvarlig händelse behöver du kunna ta emot viktig information 

från framför allt Sveriges Radio P4. Du behöver också kunna följa mediernas rapporte-

ring, ha kontakt med anhöriga och i akuta fall nå räddningstjänst, sjukvård eller polis. 

Vid elavbrott, eller om internet slutar fungera, kan det bli svårt att nå elektroniskt lagrad 

information. Skriv därför ner viktiga telefonnummer och annan viktig information på 

papper. (krisinformation.se)

MSB – MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, stärker samhället i att förebygga 

och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, 

samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och 

mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi 

lyckas. (MSB.se)

PLIKT- OCH PRÖVNINGSVERKET

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Plikt- och prövningsverket, är en expertmyn-

dighet som lyder under Försvarsdepartementet. Vi bidrar till Sveriges inre och yttre sä-

kerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning. 

(pliktverket.se)

KRISINFORMATION.SE 

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och 

andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.



36


