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Lärarhandledning Sveriges 

Totalförsvar

Robert Trupp, major och samordnare total försvarsupplysning, Högkvarteret 

Försvarsmakten. Robert har under många år ansvarat för Försvarsmaktens arbete inom 

total försvarsupplysning med gymnasieelever i Hallands län. Arbetet har gett goda 

resultat och i utvärderingar har deltagare gett projektet höga betyg.

Magnus Karnefors. Fd rektor, legitimerad lärare, projektägare kunskapslyft totalförsvar – 

skola, Högkvarteret Försvarsmakten. Magnus utgår i och med sin bakgrund som lärare 

och rektor från ett helhetsperspektiv i arbetet med skolupplysning totalförsvar. Projek-

tet är nära kopplat till läroplan och bedömning och sker med utgångspunkt i skolans 

organisation och kontext. Utbildningen ur Skolverkets perspektiv syftar till att uppfylla 

demokratiuppdraget.

Till denna övergripande lärarhandledning finns lektionsplaneringar där du som lärare 

får en struktur för genomförandet av temat. Där finner du läraktiviteter och övningar av 

olika slag, där eleverna arbetar mot mål. Lektionsplaneringen är nära kopplad till den 

digitala utbildningen och kompletterar den på olika sätt. 

Inledning

Det här är en övergripande lärarhandledning för arbetsmaterialet ”Tillsammans är vi to-

talförsvaret”. Den ger dig som lärare information om temat och ramar för planeringen av 

genomförandet. I materialet arbetar du mot betygskriterier samtidigt som eleverna får 

kunskap om, och förståelse för, det som idag är mer aktuellt än på länge: totalförsvaret 

– Sveriges folkförsvar. 

Många unga känner idag oro över det osäkra omvärldsläget, och vet inte hur de ska 
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Tidsplanering

Det här materialet kan användas tematiskt och schemabrytande. Det kan också använ-

das på ordinarie lektionstid som en del av undervisningen i samhällskunskap, idrott och 

svenska (eller andra ämnen då det knyter an till skolans uppdrag). 

Genomför gärna utbildningen som en eller flera temadagar, gärna i samband med den 

årliga krisberedskapsveckan. 

Hur ni väljer att lägga upp arbetet kan se olika ut. Viktigt är dock att det finns möjlighet 

till inläsning och planering inför arbetet med eleverna. Förberedelse och planering sker 

med fördel på en planeringsdag/studiedag eller APT då all personal är samlad. Vid 

förberedelse behövs tid och möjlighet till samarbete för att sätta sig in i materialet och 

skapa en planering som fungerar för de grupper som ska genomföra den. 

Anna Klockar |  Magnus Karnefors

Planering

Vid planering tar lärare del av den digitala utbildningen och arbetar därefter i grupper 

med att planera lektionerna med stöd av lärarhandledningen. Det är viktigt att den lära-

re som genomför arbetet är förtrogen med alla delar av materialet. Avsätt tid för att gå 

igenom och fundera över sådant som kan vara utmanande för de grupper som ska ta 

del av utbildningen. 

 ≥ Ska eleverna göra utbildningens olika delar på egen hand inför lektionen (flippat), 

eller ska allt ske på lektionstid? 

 ≥ I vilka gruppkonstellationer ska arbetet ske? Förbered grupper i förväg.

 ≥ Fundera över de övningar och läraktiviteter som finns i lärarhandledningen. 

Behöver de anpassas på något sätt, för just den elevgrupp som ska genomföra 

dem?














