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Att prata om händelserna i 
Ukraina med elever i skolan 
Hur kan man hjälpa till att mildra elevernas oro och undervisa 
åldersanpassade fakta om krig? Det som händer i Ukraina kan 
uppfattas som skrämmande och det kan väcka tankar och känslor  
hos både barn och vuxna. 

Yngre elever i skolan har börjat utveckla förmågan att tänka  
abstrakt. De funderar mer och mer på orsaker, konsekvenser och 
samband. Eleverna börjar fundera och ställa frågor utanför de egna 
erfarenheterna. Detta gör att du som lärare behöver ägna tid åt att 
förklara och hjälpa eleverna att förstå vad som händer/har hänt.  
Äldre elever förstår att dessa händelser kommer att påverka oss  
och behöver samtala om sin oro inför framtiden. 

Ibland är det bästa vi kan göra för våra elever att lyssna på deras  
oro och ge dem en plats att dela med sig av sina röster så att de kan 
börja bearbeta världen omkring dem. Kom ihåg att vara försiktig om 
det finns elever i klassen som kommer från ett krigshärjat land eller 
har egna trauman. 
 
Alla dagar och lektioner behöver heller inte handla om Ukraina.  
Lagom är bäst! Har du eller dina elever några frågor eller  
funderingar får ni gärna höra av er till oss. 

 
Hälsningar, 

Redaktionen 4-6 på Liber 
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Texter och övningar i temat 
Materialet består av olika texter och övningar som tar upp viktiga 
aspekter i den rådande situationen i Ukraina. Välj de texter och 
övningar ni vill arbeta med och gör på det sätt som passar er bäst. Det 
här temat kräver inte att man arbetar med alla texter. Det är viktigt att 
inte lämna eleverna själva med texten Om krig. Den behöver en 
vuxens närvaro för att förklara och besvara eventuella frågor.  

Text 1: Om krig 
En nyskriven text som  tar upp t.ex. vad ett krig är, vilka regler som  
finns, det svenska försvaret etc.  
Läs texten tillsammans med eleverna!  
(Finns i SOS 4-6 Digital) 

Text 2: Ett stort land ganska nära Sverige 
En nyskriven text om landet och folket i Ukraina. 
(Finns i SOS 5 Digital) 

Text 3: Ryssland 
Ett utdrag från Upptäck Europa Geografi som handlar om landet 
Ryssland och historia om Sovjetunionen.  

Text 4: Hesa Fredrik 
Ett utdrag från Liber Svenska 5 som förklarar larmsignalen Hesa 
Fredrik. 

Text 5: Var källkritisk! 
Ett utdrag från Liber Svenska 4 som handlar om källkritik, att kolla  
flera källor och att vara en bra källa för andra. 

Text 6: Bli inte lurad 
Ett utdrag från Liber Svenska 5 som också handlar om källkritik  
och vilka frågor man ska ställa sig när man är källkritisk. 

Övning: Ett öppet brev om kriget i Ukraina 
En övning där eleverna skriver ett öppet brev till en  
mottagare. 
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Sätta ord på känslor – ställa frågor 
Genom att samtala om Ukraina kan eleverna träna på hur de kan 
formulera sig, sätta ord på sina känslor, tänka annorlunda och få nya 
infallsvinklar. Vi är olika och reagerar olika. Inget är rätt eller fel. När 
man sätter ord på sina känslor, blir lyssnad på och delar tankar med 
varandra blir det lättare att förstå sig själv och inse att alla inte är som 
jag. Det kan öka toleransen för andra.  

Fråga eleverna vad de undrar över. Har de sett något i sociala medier 
som de vill prata om? Kanske ställer de sig frågor såsom: Är det här 
början på tredje världskriget? Varför anfaller Ryssland Ukraina? Svara 
så enkelt du kan på deras frågor. Om du inte har svar så säger du det. 
Var noga med att bara berätta det som är sant, dvs. var saklig. Undvik 
det som skrämmer. Var lugn och trygg och visa inte din egen oro. 

En enkel uppgift är att låta dem skriva ner sina känslor kring de 
senaste händelserna i Ukraina. Detta är en övning som snabbt ger dig 
koll på elevernas emotionella behov. Många elever kan känna sig mer 
bekväma med en skriftlig övning snarare än att diskutera känslor med 
sina klasskompisar. I detta utskick skickar vi därför med en skriftlig 
uppgift som går ut på att skriva ett öppet brev om kriget i Ukraina.  

 

Fler förslag på uppgifter 
En annan enkel uppgift är att be eleverna att dela med sig av ett  
ord som beskriver hur de känner inför kriget i Ukraina. Att göra  
detta hjälper eleverna att inse hur många av deras kompisar  
som känner på samma sätt som de gör.  

De äldre eleverna kan få diskutera vad de har lärt sig om  
kriget i Ukraina från nyhetsflödet eller sociala medier.  
Låt dem jämföra fakta och källor - likheter och  
skillnader. En klassaktivitet skulle kunna vara att ta  
reda på om fakta stämmer eller inte.  
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En engagerad klass eller en klass med behov att träna på empati kan få 
i uppgift att fundera på hur de tror att någon i deras ålder i Ukraina 
mår just nu. Barn måste lämna sina hem, kan förlora sina hem och 
kanske till och med förlora nära och kära. Eleverna kan försöka 
föreställa sig hur det kan vara att leva genom detta. Var dock försiktig 
om det finns elever i klassen som kommer från ett krigshärjat land.  

En aktivitet skulle kunna vara att brainstorma tillsammans som klass, 
hur vi kan hjälpa till. Även om det kanske inte finns så mycket vi kan 
göra, kan den här övningen vara bra för att få eleverna till en 
medkännande sinnesstämning. 

En uppgift skulle kunna vara att arbeta med landet Ukraina. Jämför 
Ukraina och Sverige - likheter och skillnader i ett Venndiagram. Alla 
dagar och lektioner behöver inte handla om Ukraina. Det är inte bra 
att vältra sig i dessa skrämmande händelser dag efter dag men man 
bör inte heller ignorera dem helt och hållet. Lagom är bäst! Ägna en 
tid åt Ukraina men satsa också på distraktion. Distrahera eleverna 
genom att satsa på vanlig undervisning som får deras oro att skingras 
en stund eller fokusera på skolaktiviteter som ger glädje.  

Ibland är det bästa vi kan göra för våra elever att helt enkelt lyssna på 
deras oro och ge dem en plats att dela med sig av sina röster så att de 
kan börja bearbeta världen omkring dem. 

 

 

BILDLISTA 
Texten om Ryssland:    
Keystone-france/IBL 126  
Eddie Adams/Corbis/TT 127 (1) 
Anatoly Sapronyenko/AFP/TT 127 (2) 
APN/TT 128  
Yuri Shibnev/Nature PL/IBL 129 (1) 
Photodisc 129 (2) 
Kuzyarin/Corbis/TT 130 (1) 
Tatyana Makeyeva/AFP/TT 130 (2) 
Yuri Mashkov/ITAR-TASS/TT 131  

Övriga foton: Shutterstock 
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Krig är något hemskt och fruktansvärt! Det skulle nästan alla 
människor på jorden hålla med om. Ändå är det krig på många 
håll i världen. Krig handlar ofta om vem som ska bestämma.  
 

Inbördeskrig – krig inom ett land 

Ibland blir det krig inom ett land. Olika grupper i ett land slåss 
om makten. I stället för att samtala och försöka komma fram till 
en fredlig lösning tar de till vapen och börjar skjuta på varandra. 
De bryr sig inte om att många oskyldiga dör.  
 
När det blir krig inom ett land kallas det för inbördeskrig. Ett 
känt exempel är inbördeskriget i Syrien.  
 

Krig tvingar människor att fly 

Kriget i Syrien har gjort att många 
människor tvingats fly, både vuxna och 
barn. En del av dem har kommit till 
Sverige.  
 
Barnen som tvingas fly har inget med 
kriget att göra. De var inte med och 
bestämde att det ska bli krig. Ändå 
tvingas de lämna sina hem, utan att veta 
om de någonsin kan komma tillbaka. De 
kan ofta inte ta med sig sina saker. 
Ibland måste de skiljas från sina 
föräldrar eller syskon. Många hamnar i  
flyktingläger, där det är svårt att leva.  
  

Om krig 
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Stora länder anfaller mindre 

En vanlig anledning till att det blir krig är att stora länder  
anfaller mindre länder för att bestämma över dem. Ett exempel 
på sådant krig är Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022. 
 
Några tidigare exempel från historien är USA:s krig mot Vietnam 
på 1960-talet och Sovjetunionens krig mot Afghanistan, som 
började på 1970-talet. Många protesterade och demonstrerade 
mot de krigen, även i Sverige. De krävde att de stora länderna 
skulle låta små länder vara i fred.  
 
USA och Sovjetunionen var mäktiga länder med moderna vapen. 
Men människorna i Vietnam och Afghanistan ville bestämma 
över sig själva. De gjorde hårt motstånd och lyckades till slut 
vinna över de stora länderna.  
 

Vanligare att diktaturer startar krig 

Det är vanligare att diktaturer krigar än att demokratier gör det. 
Om ett land är demokratiskt är det svårare att starta krig, då kan 
ju väljarna rösta bort de politiker som vill ha krig. I demokratiska 
länder finns det yttrandefrihet. Det betyder att alla kan säga vad 
de tycker. När det finns yttrandefrihet kan människor protestera 
mot kriget. 
 
Men det händer att demokratier startar krig. USA har till  
exempel anfallit länder flera gånger, trots att USA har  
rösträtt och yttrandefrihet.   
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Världskrig 

Under 1900-talet drabbas världen av två mycket stora och 
blodiga krig. Det ena brukar kallas första världskriget. Det höll på 
mellan 1914 och 1918. Det andra brukar kallas andra 
världskriget och höll på mellan 1939 och 1945. Då styrde Adolf 
Hitler och hans nazistiska parti Tyskland och startade krig mot 
många länder. Det var krig i större delen av Europa, men även i 
till exempel norra Afrika och i Asien. Miljontals människor 
dödades. Till slut besegrades Tyskland och gav upp.  
 
Ett krig kan sluta med att den ena sidan ger upp, eller att båda 
sidorna kommer överens. Ett sådant avtal brukar kallas för 
fredsavtal.  
 
 

Aldrig mer krig!  

När andra världskriget hade tagit slut krävde många människor 
att alla länder måste samarbeta för att inget sådant hemskt 
skulle kunna hända igen.  
 
Därför bildades Förenta Nationerna (FN) 1945. Nästan alla 
världens länder är med i FN, Sverige också. 

I FN håller man möten där man försöker komma överens om 
saker och se till att inga länder startar krig. Det är inte alltid det 
lyckas. Tyvärr har det varit många krig i världen, även sedan FN 
bildades. 
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Regler för krig 

Det finns lagar och regler om vad de som är med i krig får göra.  
Några exempel på sådana regler är: 
 
– Man får inte anfalla de som inte är soldater.  
– Ingen sida får bomba sjukhus.  
– Soldater som blir tillfångatagna får inte behandlas illa.  
– Vissa typer av vapen är helt förbjudna. Ingen får till exempel 
använda kemiska stridsvapen. Det är en slags gift som sprids i 
luften.  
 
Reglerna kallas Genèvekonventionen och är från 1949. Alla 
länder i världen har gått med på att följa de reglerna. Den som 
bryter mot reglerna kan bli åtalad i vilket land som helst. Det 
finns också internationella domstolar, där olika länder 
samarbetar. När det blir krig är det tyvärr många som struntar i 
Genèvekonventionen. Men det är inte så vanligt att någon blir 
straffad för det.  

 

Sverige har haft fred i över 200 år 

Sverige har varit inblandat i många krig genom åren. Under 
stormaktstiden på 1600-talet och 1700-talet dog 
hundratusentals män och pojkar som soldater i de svenska 
krigen. Men den senaste gången Sverige var med i krig var 1814. 
Då anföll Sverige Norge för att tvinga Norge att gå med i en 
union. Efter det har Sverige inte haft krig, det vill säga det har 
varit fred i över 200 år. Däremot har Sverige varit med och 
skickat soldater till andra länder ibland, till exempel för att vara 
med på USA:s sida i kriget i Afghanistan i början av 2000-talet. 
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Vi tror och hoppas att det aldrig blir krig i Sverige. Men om det 
skulle bli det någon gång i framtiden är vi förberedda. Sverige 
har ett försvar, med soldater som ska skydda Sverige om någon 
anfaller oss. De som har fyllt 18 år kan behöva göra värnplikt. Då 
får man en utbildning i att vara soldat, till exempel hur man 
använder vapen. Alla behöver inte göra värnplikt, utan bara de 
som blir utvalda.  

 
Det finns många olika åsikter om hur 
försvaret ska se ut, hur mycket försvaret 
ska kosta och hur vi ska samarbeta med 
andra länder. Det är politikerna i 
riksdagen och regeringen som 
bestämmer om försvaret.  
 
Sverige är neutralt och alliansfritt. Det  
betyder att vi ska försöka låta bli att vara med i krig.  
 

Krig startas av människor 

Det är människor som bestämmer att det krig. Om alla 
människor på jorden var överens skulle det vara fred överallt.  
 
Vi här i Sverige kan inte ensamma förhindra att det blir krig i  
andra länder. Men vi kan arbeta inom till exempel FN och  
göra vad vi kan för att världen ska bli mer fredlig. 
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Ett stort land ganska  
nära Sverige 
Ukraina är ett land i östra Europa, inte alls särskilt långt från 
Sverige faktiskt. Det skulle ta ungefär 25 timmar att köra bil 
från södra Sverige till Ukraina. Ukrainas närmaste grannländer 
är Rumänien, Moldavien, Ryssland, Ungern, 
Slovakien, Polen och Belarus.  
 
Ukraina är stort. Om man räknar ytan så är 
Ukraina det näst största landet i Europa, efter 
Ryssland.  
 
Det finns flera sjöar och fina stränder. Många 
turister kommer dit för att bada. Framför allt 
kommer turister från andra länder i 
Östeuropa, till exempel Moldavien.  
 
 

Människorna som bor i Ukraina 

I Ukraina bor det ungefär 41 miljoner människor. Det är fler 
än i Sverige, här bor det bara cirka 10 miljoner. 

Huvudstaden i Ukraina heter Kiev och har nästan tre miljoner 
invånare.  

Det största språket är ukrainska, men det finns också många 
som pratar ryska. I vissa delar av Ukraina är ryska det största 
språket. Genom historien har Ukraina ofta varit styrt av 
Ryssland. Människor har flyttat mellan de två länderna.  

Ukrainska och ryska är nära släkt med varandra. Det  
ukrainska språket har ett eget alfabet. Det är ungefär  
samma slags bokstäver som används i Ryssland.  
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Republik 

Ukraina är en republik, det vill säga det finns ingen kung eller 
drottning. Det är presidenten som tillsammans med 
regeringen leder hela landet. Det finns också ett parlament, 
som fungerar ungefär på samma sätt som Sveriges riksdag.  
 
Ukraina är en demokrati. De som har 
fyllt 18 år får vara med och rösta om 
vem som ska bli president och vilka 
som ska sitta i parlamentet. Det 
senaste presidentvalet hölls 2019. Då 
valdes Volodymyr Zelenskyj till 
president.  
 

Ukrainas ekonomi 

Ukraina har väldigt bra mark för att odla saker på. I Ukraina 
odlas bland annat spannmål och socker. En hel del av det säljs 
till andra länder. 
 
Ukraina räknas varken till de fattigaste eller de rikaste 
länderna i världen, utan ligger ungefär mittemellan. Det finns 
ganska mycket orättvisor, en del ukrainare är rika och några 
har nästan inga pengar alls.  
 

Skolor 

Nästan alla i Ukraina kan läsa och skriva, precis som i Sverige. 
Ukrainska barn börjar också skolan när de är sex eller sju år  
gamla. Alla ska gå i skolan i tolv år. Många går också i  
förskola innan dess. 

Barnmisshandel är förbjudet i både Ukraina och  
Sverige. Det är olagligt för lärare, föräldrar och  
andra vuxna att slå barn. 
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Vikingar i Ukraina 

För ungefär 1000 år sedan, under vikingatiden, åkte många 
människor från det som nu är Sverige ut på långa resor 
österut. De reste för att handla eller för att stjäla saker.  
 
En del av dem kom till Kiev, som nu är Ukrainas huvudstad. 
Nordborna kallade staden för Könugård. De tyckte det var en 
fin stad och många flyttade dit.  
 
Under vikingatiden och medeltiden var Kiev huvudstad i ett 
stort rike som kallades Kievriket. Riket sträckte sig över både 
nuvarande Ukraina och Ryssland.  
 

En del av Sovjetunionen 

Under större delen av 1900-talet var Ukraina en del av en union 
som hette Sovjetunionen, tillsammans med bland annat Ryssland, 
Georgien, Estland, Lettland och Litauen. Sovjetunionen var en 
diktatur, där man till exempel kunde bli fängslad om man 
kritiserade regeringen. På 1930-talet dog många ukrainare av svält.  

Sovjetunionen startade ibland krig mot olika länder, till exempel 
mot Tjeckoslovakien på 1960-talet och Afghanistan på 1970-
talet. 

År 1986 hände en hemsk olycka i det ukrainska kärnkraftverket i 
staden Tjernobyl. Det ledde till stora skador på naturen och på 
människor, till exempel fick många barn cancer. Det är fortfarande 
farligt att vara i närheten av det gamla kärnkraftverket.  

Den farliga strålningen kom ända till Sverige och gjorde att 
människor till exempel inte kunde äta svamp och renkött. 

Många i Ukraina och andra delar av Sovjetunionen  
tröttnade på att inte få bestämma över sig själva.  
Ukraina och flera länder gick ur Sovjetunionen 1991.  
Sovjetunionen lades ner.  
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Andra världskriget 

Under andra världskriget hörde fortfarande Ukraina till 
Sovjetunionen. Det nazistiska Tyskland anföll Sovjetunionen 
och Ukraina blev ockuperat av tyska soldater. Miljontals 
ukrainare dödades i kriget.   
 
Innan kriget började fanns det många judar i Ukraina. 
Nazisterna dödade mer än en miljon ukrainska judar.  
 
Över hela Ukraina gjorde människor motstånd mot de tyska 
soldaterna. Andra världskriget tog slut 1945.  
 
 

De flesta är kristna 

Kristendomen är den största religionen i Ukraina. De flesta 
tillhör en typ av kristendom som kallas ortodox kristendom. 
Det är samma variant som är vanlig i till exempel Bulgarien, 
Ryssland, Grekland och Etiopien.  
 
I ukrainska kyrkor finns det ofta fina bilder som föreställer 
Jesus, Maria eller olika helgon. När det är gudstjänst i kyrkan 
sjunger man sånger och bränner rökelse, som gör att det 
doftar gott.  
 
Alla i Ukraina är inte kristna. Det finns andra religioner också, 
till exempel judendom. En hel del människor i Ukraina har 
ingen religion alls.   
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Nöjen och traditioner 

En maträtt som många äter i Ukraina är borsjtj. 
Det är en soppa, som till exempel kan göras av 
rödbetor och kött.  
 
Den populäraste sporten i Ukraina är fotboll. 
Det finns också många som spelar basket.  
 
Det finns flera olika helger och traditioner. Julen är en stor 
högtid, inte minst för de som är kristna. Men julen firas inte i 
slutet av december som i Sverige, utan den 7 januari. 
 
Påsken är också viktig. Många går i kyrkorna då, även de som 
inte brukar gå i kyrkan i vanliga fall. På påsken brukar man   
äta god mat och måla ägg.  
 
Några viktiga högtider har med Ukrainas historia att göra. Den 
9 maj firar man minnet av att andra världskriget tog slut och 
den 24 augusti firar man att Ukraina gick ur Sovjetunionen 
och blev ett eget land.  
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 Ryssland 
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Sovjetunionen   
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Hesa Fredrik  
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Var källkritisk!  
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Bli inte lurad  

 

akar1
Stämpel



  © Liber  

Ett öppet brev om kriget i Ukraina  
 

Landet Ryssland, under ledning av president Putin, har startat krig mot Ukraina. Vad 
tycker du om det? Vad väcker det för känslor hos dig – vrede, oro, rädsla, besvikelse 
eller ledsamhet över alla som måste fly, skadas eller dödas. Du kan inte göra så 
mycket åt själva kriget men du kan i alla fall låta andra veta hur kriget påverkar dig. 
Skriv ett öppet brev och dela med dig av dina tankar och känslor.  

Ett öppet brev är en textform som du kan använda för att lyfta sociala, politiska eller 
personliga tankar. Det kan vara ett brev till en stor publik eller till en speciell person. 
Det är vanligt att publicera och sprida öppna brev på internet.  

1. Välj vem du vill skriva ditt brev till. Till exempel:  
- President Putin 
- Folket i Ryssland 
- Människor i Ukraina 
- Magdalena Andersson (Sveriges statsminister) 
- Politiker i FN eller EU 
- Barn i Sverige 
- Alla barn i världen. 

 
2. Inled ditt brev genom att skriva vem det riktar sig till.  

- Kära President Putin 
- Till alla barn på flykt från Ukraina 
- Till alla soldater som försvarar Ukraina 
- Till Sveriges regering från en skolelev 

 
3. Börja ditt öppna brev med berätta vem du är, var du bor och hur gammal  

du är. I stället för att skriva ditt riktiga namn kan du till exempel skriva:  
- en 12 årig tjej/kille/person från södra Sverige. 

 
4. Berätta vad kriget får dig att känna. Försök förklara vad det är  

som får dig att känna så och varför.  
- Jag känner mig orolig för att det ska bli krig i Sverige.  
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5. Vad vill du? Har du förslag på lösning? Skriv hur du skulle vilja att det hela 
slutar om du får önska fritt. Är det något du önskar skulle ha gjorts annorlunda. 
Vill du uppmana någon att göra något?  

- Att vi förstör alla vapen på jorden 
- Att vi kramas i stället för att skjuta på varandra 
- Att vi löser konflikter med samtal i stället för våld 

 
6. Avsluta texten genom att vädja om något från den tänkta mottagaren av ditt 

öppna brev. Till exempel:  
- Snälla, sluta kriga! 
- Hjälp flyktingar genom att skänka pengar.  
- Tro inte på allt som sägs i sociala medier. 

 
7. Avsluta brevet med en vanlig avslutningshälsning eller fras som  

repeterar din synvinkel. 
- en orolig skolelev 
- en superarg tonåring 
- ett barn som är rädd för framtiden  

 
8. Lämna ditt brev till din lärare. Läs klasskompisarnas brev.  

Vem vet, kanske kan ni publicera era brev.  
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Exempel på stödmall:  

 
Herr President Putin, 

 
Jag heter ______________________________, bor i ____________________  
 
och är_____________ år gammal.  
 
Jag känner _______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Jag tycker ________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
När _____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
För _____________________________________________________________  
 
Jag skulle vilja att _________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Snälla kan du sluta! 
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Exempel på stödmall:   
  

 
Rubrik: ____________________________ 

  
Jag heter ______________________________, bor i ____________________   
  
och är_____________ år gammal.   
  
Jag känner _______________________________________________________  
  
________________________________________________________________  
  
Jag tycker ________________________________________________________  
  
________________________________________________________________  
  
När _____________________________________________________________  
  
________________________________________________________________  
  
För _____________________________________________________________   
  
Jag skulle vilja att _________________________________________________  
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