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Sverige i historien: Kalla kriget

Dolda allianser
Filmfakta
Ämne: Historia
Ålder: Från 13 år (H, Gy)
Speltid: 19 minuter
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Syfte/strävansmål
- Att lära sig om hur Sverige agerade under
kalla kriget och varför.

Undervisningen ska behandla
följande innehåll enligt läroplan
Historia (högstadiet)
• Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
• Några historiska begrepp, till exempel antiken,
mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla
kriget samt olika syn på deras betydelser.

Filmens innehåll

När man pratar om Sverige under kalla kriget
brukar man säga att Sverige var ett stolt neutralt
land, som stod utanför allianser med NATO och
Sovjetunionen. Ett starkt land som öppet kunde
kritisera andra länders agerande. Men är det
verkligen hela bilden?
Den här filmen visar med historiska arkivbilder,
intervjuer och grafik, en bild av Sverige om hur
man egentligen agerade under kalla kriget. Var vi
så neutrala och alliansfria som många tror?
Filmens kapitel:
Intro
Kapitel 1: Efter andra världskriget
Kapitel 2: Den svenska neutraliteten
Kapitel 3: Tyst medgivande
Kapitel 4: Sverige idag
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Diskussionsfrågor

Kapitel 4: Sverige idag
• Varför var Sverige ett viktigt land för NATO?
• Jämför hur hotet om krig i Europa ser ut idag
jämfört med under andra världskriget.
• Hur tror du att Sverige skulle reagera om ett
krig i Europa skulle bryta ut i morgon?

Frågorna nedan är indelade enligt filmens kapitel.

Efter filmen
• Vad tyckte du om filmen?
• Vad lärde du dig av filmen?

Innan ni startar en diskussion kring filmen i
gruppen är det viktigt att läraren/ledaren
funderar igenom hur man ska hantera
diskussionen och svaren.
Dela gärna upp gruppen i mindre grupper och låt
deltagarna först skriva ned sina svar.

Intro
• När inleddes kalla kriget?
• Vilka var Winston Churchill, Harry S. Truman
och Josef Stalin?
• Hur delades Tyskland upp efter andra världskriget?
• Beskriv Sovjetunionen. Vilka länder ingick i
Sovjetunionen?
• Beskriv NATO. Vilka länder ingick i NATO?
Kapitel 1: Efter andra världskriget
• Vad var Warsawapakten?
• Hur var Sovjetunionen uppbyggt?
• Varför ville Sverige hålla sig väl med Sovjetunionen?
• Hur förberedde sig Sverige och landets befolkning på ett krig?
Kapitel 2: Den svenska neutraliteten
• Varför var neutralitet en viktig del i den svenska
självbilden?
• Varför ville inte de svenska säkerhetsministrarna
att Sverige skulle stå utanför om kriget skulle
komma?
• Vad innebär det att vara alliansfri?
• Ge exempel på vilka samarbeten Sverige ändå
hade och varför.

Uppgifter
• Uppgift: Dela upp klassen i mindre grupper.
Varje grupp hittar på eller väljer ett tema (nedan)
att arbeta kring och fördjupa sig i.
Exempel på tema kan vara:
- Sveriges roll under andra världskriget
- Sveriges relation till NATO under kalla kriget
och hur relationen ser ut idag
- Spioner i Sverige under kalla kriget
- Sovjetunionen under kalla kriget
- Hur ser läget ut idag i Europa? Vilka hot finns
och hur ser Sveriges allianser ut?
Leta information på internet, i böcker och i tidskrifter. Presentera arbetet som webbsida, film
eller som en vägg/serietidning.

Kapitel 3: Tyst medgivande
• Varför ville man hålla Sveriges samarbeten
hemliga?
• Hur höll man Sveriges försvarspolitik hemlig?
• Vad visste Sovjetunionen om det ”alliansfria”
Sverige?
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