
Lärarhandledning för lågstadiet – krigstider 
 

Krig och krigstider är inget enkelt tema att närma sig med yngre barn. Likväl är det en verklighet som 
många barn i den svenska skolan har erfarenheter från. Här finns en möjlighet att närma sig ett svårt 
ämne i syfte att reflektera över hur det kan vara i krigstider och då man måste förbereda sig på det 
värsta.  

1940 pågick andra världskriget i Europa och det var inte givet att Sverige skulle klara sig från att bli 
indragna. Danmark och Norge hade dragits in i kriget och vi behövde förbereda oss på angrepp, 
framför allt från luften. I instruktionsboken ”Luftskyddet i bild” finns i ord och bild anvisningar för hur 
man kan förbereda sig i hemmet. Det handlar om att skaffa utrustning för att bekämpa bränder, ha 
en sjukvårdslåda och hur man gör en enkel bår.  

Den andra bilden ur samma instruktionsbok visar hur man mörklägger fönster, billyktor och 
cykellyktor. Syftet var att försvåra för eventuella bombplan i deras sökande efter mål att bomba.  

Kursmål som är relevanta för uppgiften 
Bild 

• Bildanalys. 
• Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från 

hemorten och konstbilder. 

Historia 

• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta 
om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. 

Teknik 

• Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid. 

Arbetsuppgift 
I detta arbete får betoningen ligga på reflektion, diskussion och empatiträning. 

1. Inledningsvis kan man prata i helklass om vad man vet om krig. Är det krig någonstans nu? 
Hur vet man det? Har man sett bilder på TV? 

2. Har det någon gång varit krig här i Sverige? Hur länge sedan är det?  
3. Hur kan man förbereda sig om man tror att det kan bli krig?  (Eller någon annan typ av kris) 

Titta nu på bilderna och diskutera om det är bra saker som man föreslår? Är det något som 
saknas kanske? Vad skulle du vilja ha med dig? 

4. På sidan www.hesafredrik.nu kan du hitta flera olika uppslag att jobba med. Skapa en 
krislåda eller ett krisskafferi som räcker för två personer i tre dagar. Bra att ha i bilen om man 
kör fast på vintern. Lägg in ICE – In Case of Emergency – i din mobil, dvs den du helst vill att 
man ringer om du skulle hittas skadad och inte kan prata. 

5. Passa på att informera om vad Hesa Fredrik är och vad man ska göra när man hör honom. 

http://www.hesafredrik.nu/
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