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Bedömning

Utbildningens syfte och mål knyter an till gymnasieskolans styrdokumenten och utgår 

från olika delar av dessa. Målen har lagts in under rubriker från läroplanens inledande 

delar, och vissa ämnens betygskriterier. Lärandemål för utbildningen utgår från den 

digitala utbildningen och de läraktiviteter som genomförs med stöd av lärarhandled-

ningen i klassrummet. Till lärandemålen finns frågeställningar som kan användas för att 

examinera utbildningen, eller som underlag för muntliga eller skriftliga uppgifter. 

Bedömningen kan kopplas till det specifika temat på olika sätt. Det handlar om hur 

eleven kan: se konsekvenser, dra paralleller, jämföra, värdera och resonera utifrån infor-

mation och skeenden. 

Lärandemål för utbildning Totalförsvaret

Lärandemålen utgår från kunskaper och förmågor, och eleven ska visa detta genom att:

Redogöra för…

Analysera och identifiera (orsaker och konsekvenser)

Ge argument för sina ståndpunkter och värdera andra  

ståndpunkter med omdömen

Se samband mellan…

Söka, granska och tolka information från olika källor

Reflektera om källornas trovärdighet och relevans utifrån syftet

Samla in, bearbeta och värdera data/information

Formulera sig i förhållande till källor.

Övergripande mål utifrån gymnasieskolans uppdrag

MÅL I UTBILDNINGEN

Eleven 

Har strategier för ledarskap och förstår vad det innebär att leda i kris/krig.

Har strategier för att hantera krävande situationer och har strategier för 

 stresshantering. 

Förstår vikten av god kommunikation som ledare.

Visar förmåga att ta initiativ och kan arbeta både självständigt och tillsammans  

med andra utifrån givna uppgifter.

Grundläggande värden

MÅL I UTBILDNINGEN

Eleven

Förstår att vi inte kan ta vår demokrati och frihet för given och resonerar om vad var och 

en kan göra för att stärka vår gemensamma frihet. 

Drar slutsatser och ser konsekvenser utifrån olika sätt att agera när krisen/kriget kom-

mer – på kort och lång sikt, och i olika situationer. 
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När har Sveriges som nation varit som mest enat i en nationell identitet, och vad berod-

de det på?

Hur behöver var och en förbereda sig inför eventuella kriser?

Rättigheter och skyldigheter

MÅL I UTBILDNINGEN

Eleven 

Förstår vad demokratiska arbetsformer innebär och kan använda sig av demokratiska 

metoder för till exempel mötesteknik.

Redogör för vad rättvisa innebär

Problematiserar och analyserar utmaningar kopplat till demokratiska principer och rätt-

visa i freds- och krigstid. 

Känner till Försvarsmaktens roll i samhället, och de olika myndigheter som samverkar 

vid kris och krig.

FRÅGESTÄLLNINGAR:

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som individ i freds- och krigstid?

Vad innebär demokratiska arbetsformer, och vad känner du till om mötesteknik?

Vad är rättvisa, och vilka utmaningar finns kopplat till rättvisebegreppet i kris- och 

krigstid?

Vilken roll har Försvarsmakten, och på vilket sätt samverkar de med andra myndigheter 

vid kris och krig?

Saklighet och allsidighet

MÅL I UTBILDNINGEN

Eleven

Förstår syftet bakom propaganda och påverkanskampanjer och kan redogöra för hur 

sådana kampanjer påverkar oss i kris och krig.

Förstår vikten av att vara kritiskt granskande när det gäller nyhetsrapportering och an-

nan information, samt förstå att avsändaren har en agenda som syftar till att påverka 

mottagaren.

Använder strategier för att tänka kritiskt, samt granska och värdera data, källor och in-

formation.

Förstår hur statliga strukturer ser ut i världen, samt värdet av allianser, samarbete och 

solidaritet och redogör för hur de kan påverka stater och samhällen i kris och krig. 

Förstår vad som kan hota statliga strukturer i världen, och kan redogöra för hur ett sam-

hälle kan arbeta för att stå emot sådana hot. 

Förstår att vi alla (i världen) är beroende av varandra på gott och ont, och redogör för 
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Svenska/Retorik

MÅL I UTBILDNINGEN

Eleven 

Kan göra en analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal.

Känner till grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och 

strukturerat sätt tala om och analysera muntlig framställning.

Kan analysera och diskutera frågan om yttrandefrihet i relation till etik och censur.

Eleven förstår hur retoriska grepp används politiskt på olika sätt och kan ge exempel på 

hur retoriska grepp återfinns inom propaganda, nyhetsrapportering och andra informa-

tionskanaler under kris och krig. 

Eleven kan jämföra rapportering från olika källor och medier, samt analysera bakgrund 

och konsekvenser utifrån dessa variationer. 

Kan genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en 

grupp. Den muntliga framställningen utgår från tema kris/krig/totalförsvaret. Den munt-

liga framställningen är sammanhängande och begriplig med tydlig disposition. 

Idrott och hälsa 1

MÅL I UTBILDNINGEN

Eleven

Kan redogöra för hur krävande situationer ställer krav på mental anpassning och förbe-

redelse. 

Har kunskap om olika sätt att reglera spänning, samt förstår att mental träning kan vara 

en tillgång i krävande situationer. 

Samhällskunskap

I arbetet med temat totalförsvar kan eleven söka, granska och tolka information från 

olika källor samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet 

utifrån syftet. Här handlar det om att eleven kan förstå och genomskåda påverkanso-

perationer, propaganda och fake news. Eleven förstår att krig kan se olika ut, och att 

cyberangrepp och liknande hot kan vara en del av krigföringen. 

Eleven förstår att Sverige som nation aldrig ger upp – all information om detta kommer 

att vara falsk. Eleven förstår vikten av att veta detta och inser vilka konsekvenser det 

kan leda till om desinformation får fäste bland befolkningen. 

Svenska 

I arbetet med temat totalförsvar kan eleven göra en analys av muntlig framställning i 

olika medier och nedtecknade tal. Eleven känner till grundläggande retoriska begrepp 

som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera muntlig 

framställning. Eleven förstår hur retoriska grepp används politiskt på olika sätt och kan 

ge exempel på hur retoriska grepp återfinns inom propaganda, nyhetsrapportering och 

andra informationskanaler under kris och krig.  
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Skrivuppgift: debattartikel
 

Svenska 

Samhällskunskap

Elevernas riksförbund uppmanar alla elever att engagera sig för Sveriges främsta. De ef-

tersöker debattartiklar där eleverna tar ställning för vikten av att tänka källkritiskt och vara 

medveten om propaganda och fake news. Du bestämmer dig för att skriva ett inlägg:

 ≥ Börja med att formulera din ståndpunkt. 

 ≥ Formulera tre argument som styrker din tes.

 ≥ Fyll på argumenteringen med motiveringar.

 ≥ Hitta eventuella motargument.

 ≥ Ta fram argument som spolierar motargumentet.

Bearbeta texten. Tänk på att ha med en slagkraftig rubrik, tydlig inledning och argu-

ment som stödjs av sakliga motiveringar (kopplade till trovärdiga källor) och en avslut-

ning som knyter ihop och övertygar läsaren om din åsikt som den rätta.
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Skrivuppgift: PM/utredande 

text – påverkanskampanjer

Samhällskunskap

Svenska

Påverkanskampanjer och propaganda har olika syften, och kan se ut på olika sätt. För 

att stärka och skydda vårt samhälle behöver vi alla ha strategier för att stå emot på-

tryckningar och påverkan. 

Skriv ett pm/en utredande text där du presenterar syftet med propaganda och på-

verkanskampanjer. Beskriv hur påverkan kan se ut på samhälls- och individnivå, samt 

ge exempel på hur det är möjligt att stå emot dessa hot. Dra slutsatser om varför det 

är centralt för totalförsvaret att befolkningen står emot påverkanskampanjer, cyberat-

tacker och propaganda. Koppla dina slutsatser till orden demokrati, frihet, rättigheter. 

Resonera om hur det är möjligt att känna igen och skydda sig mot den här typen av 

påverkansattacker. 

Rubrik: Påverkanskampanjer – ett hot mot demokrati och säkerhet

Källor: Den digitala utbildningen samt olika myndigheters hemsidor. Ange referenser 

med sk. Referatannonser; I Försvarsmaktens digitala utbildning om Totalförsvaret be-

skriver X att… 

Din text ska ha tre huvuddelar: inledning, avhandling och avslutning. I avslutningen 

knyter du ihop ditt resonemang och sammanfattar vad källorna beskriver. 

Utdrag ur antologin ”Krigspropaganda – från 1914 till i dag”, där David Bergman är en av bidragsgivarna. Till 

vänster brittisk propagandaaffisch från andra världskriget, till höger amerikansk dito från första världskriget. 

Foto: Okänd/Public Domain
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Muntlig uppgift: diskutera 

och presentera

Samhällskunskap

Svenska

Dela in eleverna i grupper om fyra personer. Dela ut en text var till personerna i grup-

pen. Låt eleverna förbereda sig under 15 minuter. Därefter ska de följa mallen för dis-

kussionen. Som lärare finns du i bakgrunden för att bedöma elevernas prestationer. 

Varje elev ska leda diskussion koppat till sin text i mellan 7 och 10 minuter.

Förberedelse:

 ≥ Läs texten 

 ≥ Formulera synpunkter på texten med hjälp av diskussionsfrågorna. 

 ≥ Formulera synpunkter med utgångspunkt i dina kunskaper i ämnet samt  

utifrån annan relevant kunskap, tankar och slutsatser kopplat till temat.

 ≥ Skapa en kort sammanfattning av temat som du senare ska presentera  

för gruppen.

Diskussion – genomförande:

 ≥ Läs upp sammanfattningen och ge egna synpunkter. 

 ≥ Presentera diskussionsfrågorna.

 ≥ Inled med någon egen åsikt eller ge ordet till någon annan. 

 ≥ Delta själv i diskussionen. 

 ≥ Se till att alla kommer till tals. 

 ≥ Se till att gruppen håller sig till ämnet. 

 ≥ Se till att tiden hålls. 

 ≥ Sammanfatta diskussionen. 

Delta i diskussionen:

 ≥ Ställ frågor och följdfrågor. 

 ≥ Framför egna åsikter. Formulera och bemöt argument. 

 ≥ Bygg vidare på kamraternas inlägg. 

 ≥ Ge konkreta exempel. 

 ≥ Jämför med egna upplevelser.
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Korrekt information
En grundförutsättning för att samhället och demokratin ska fungera är att korrekt infor-

mation når ut till medborgarna snabbt.

Ett gott exempel på snabb och korrekt information, är att landets ledare håller tät kom-

munikation med både sitt folk och omvärlden genom att närvara i sociala media vid en 

kris eller i krig. 

Genom ständiga uppdateringar kan ledaren ingjuta mod i befolkningen, och dessutom 

behålla nära kontakt med omvärlden. Men det finns risk för att den här typen av bud-

skap kan uppfattas som propaganda.

Ibland kan propaganda vara positivt och stärka förtroendet för den som sänder ut 

 budskapet. Ofta används propaganda för att manipulera och styra mottagaren i en 

viss riktning.

Varje dag sker tusentals cyberattacker mot svenska myndigheter och företag. Olika aktö-

rer använder desinformation på sociala medier för att försvaga och påverka befolkningen. 

Propaganda kan vara positivt och stärka förtroendet för den som sänder ut budskapet 

samt öka invånarnas försvarsvilja.  Propaganda används ofta för att manipulera och sty-

ra mottagaren i en viss riktning. 

Ett angripet land eller folkgrupp ser i stället motståndarens propaganda som ett hot.

Propaganda används ju också för att undergräva motståndarens försvarsvilja. Det hän-

der att en hårt pressad statsledning bluffar och sprider skrämselpropaganda för att få 

sin vilja fram, exempelvis genom att hota om ett tredje världskrig och kärnvapen för att 

skapa oro och rädsla hos motståndaren. På så sätt försöker de genomdriva sin vilja.

Vi har alla ett stort ansvar att inte sprida desinformation på internet, särskilt vid kris 

eller krig. 

 ≥ Vilken typ av information är viktig vid en kris, och hur kommuniceras den på 

bästa sätt?

 ≥ Hur väljer du vilken information du ska tro på, och hur vet du vad som är 

propaganda eller fake news?

 ≥ Hur kan propaganda användas vid kris eller krig? Ge exempel.
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Försvarsmakten ska försvara Sverige och landets intressen, medborgarnas frihet och 

rätten att välja hur du själv vill leva. 

 ≥ Vem är du i den här nya situationen? 

 ≥ Vilken är din roll i landets totalförsvar? 

 ≥ Hur märker du av Försvarsmakten i din vardag, i den vardag du lever i?

 ≥ Vilken roll har Försvarsmakten, och på vilket sätt samverkar de med andra  

myndigheter vid kris och krig?

Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
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Arbetsförmedlingen ska matcha dina erfarenheter och meriter mot de tjänster som be-

hövs vid kris eller krig. Allmän tjänsteplikt aktiveras vid beslut från regeringen.

 ≥ Är demokratin värd att försvara? Vem eller vilka ska i så fall göra det?

 ≥ Vad tänker du om pliktuppgiften? Hur rör den dig, och hur bidrar den till  

Sveriges försvar?

 ≥ Vem är du när det kommer till pliktuppgiften? Vad vill du bidra med – vem vill du 

vara i totalförsvaret?

 ≥ Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som individ i freds- och krigstid?

Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
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 ≥ På vilket sätt är det viktigt med solidaritet för att bygga ett starkt och robust sam-

hälle? Hur kan solidaritet se ut i fredstid, samt i kris och krig? Hur drabbar krig 

och kris olika grupper i samhället? Hur kan ett robust och demokratiskt samhälle 

skydda utsatta grupper vid kris och krig?

Provfrågor

Använd dessa frågor i till exempel ett digitalt test, eller klipp över dem till ett dokument 

för att bearbeta och anpassa dem till din grupp och ditt ämne.

 ≥ Vad är Totalförsvaret, och hur fungerar det? Resonera kring hur de olika delarna 

samspelar.

 ≥ Vilken roll har Försvarsmakten i samhället, och ange vilka myndigheter samspelar 

vid kris och krig?

 ≥ Vad innebär det att vi inte kan ta vår demokrati och frihet för given? 

 ≥ Resonera kring hur solidaritet är viktigt för ett starkt och robust samhälle. 

Argumentera för hur solidaritet stärker ett samhälles robusthet. 

 ≥ Redogör för hur ett krig kan se ut idag.

 ≥ Vilka syften finns bakom propaganda och påverkanskampanjer? Redogör för hur 

sådana kampanjer påverkar oss i kris och krig.

 ≥ Vad innebär höjd beredskap?

 ≥ Vad kan en angripare tjäna på att utsätta ett land, en organisation eller ett 

företag för en cyberattack?

 ≥ Varför är risken för påverkan via media större idag än förr?

 ≥ Hur kan du göra för att vara kritiskt granskande när det gäller nyhetsrapportering 

och annan information?

 ≥ I vilka sammanhang, forum och medier har du stött på desinformation? Hur 

visste du att det var desinformation? Hur agerade du?

 ≥ Vilka rättigheter är extra viktiga att värna under ett krig? Hur kan dessa 

rättigheter värnas, och vilka svårigheter kan du se kopplat till att upprätthålla 

dessa rättigheter?
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Planering av temat

Gå igenom följande punkter för att se till att allt finns på p lats innan ni startar.

Klasser som ska genomföra temat

Lärare som ska leda temat

Tidsåtgång och datum

Information som ska ges till elever inför temat

Kopplingar till ämnen 

Bedömningsstöd i ämnen (och/eller) andra styrdokument

Genomförande av bedömning

Gruppindelning för kooperativa uppgifter

Uppföljning – hur håller vi temat levande?


