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Abstract 

The purpose of this essay is to illustrate the preparation of total and civil defense education in 
schools in the 1970s to gain insight into how the school looked and pondered the complicated 
world that existed outside the school's doors. By using the concepts of welfare state, welfare 
and civil defense culture, I have studied relevant materials to get answers to questions treating 
the total and civil education in schools after Lgr69, the way the state sees the subject and if it 
is possible to detect a civil defense culture in schools and if so, how it will be expressed.  
    The results show that the state emphasized education as incredibly important because 
knowledge of how to act in a crisis or war could be extremely crucial for the individuals and 
their survival. The education was so important that it got a role as a main factor in Lgr69. But 
even if the education was important the teachers had huge problems with the schedule and 
many teachers couldn´t educate all facts because they didn´t have enough time. To deal with 
the problem many schools learn about total and civil defense on outdoors days or sports days. 
The students were generally in favor of the subject but some thought it was too much fact to 
learn in so little time.  
   The question about the civil defense in school is a question that doesn´t have an obvious 
answer but can be seen from different perspectives. Since the total and civil defense education 
was a main factor in Lgr69 it appears obvious that there was a civil defense culture and the 
constant threat of war led to a way of thinking and acting, even in school. One purpose of the 
education was to see the total and civil defense as a social function in a larger context, and 
that goal could be related to the country's goal to build a successful welfare society that would 
be characterized by security - economically, politically and socially.  
    Another factor that points to the existence of a civil defense culture was the opportunity for 
the students to practice on different parts of civil defense such as self protection and accident 
care. The idea of a non-existent civil defense culture in schools existed because the obvious 
time constraints and, to some extent, nonchalance that existed among the Swedish population. 
Furthermore, the non-existent idea strengthens when Lgr69 itself (and even other textbooks) 
emphasize that all parts of the total and civil education didn´t need to be examined, it 
depended on the time that was available. 
     

Keywords 

Total defense, Civil defense, Lgr69, Civil defense culture, welfare,   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 1 

Innehållsförteckning 
1.	   Inledning	  ....................................................................................................................	  2	  
1.1	  Totalförsvar	  och	  civilförsvar	  –	  en	  begreppsförklaring	  ................................................................................	  3	  
1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  .........................................................................................................................................	  4	  
1.3	  Disposition	  ......................................................................................................................................................................	  4	  
2.	   Civilförsvaret och den svenska skolan	  .......................................................................	  5	  
2.1	  Sveriges	  civilförsvar	  ...................................................................................................................................................	  5	  
2.2	  Svenska	  skolan	  under	  60	  och	  70-‐talet	  ................................................................................................................	  8	  

3.	   Forskningsöversikt	  ....................................................................................................	  10	  
3.1	  Totalförsvaret	  i	  Sverige	  ..........................................................................................................................................	  10	  
3.2	  Civilförsvaret	  i	  Sverige	  ...........................................................................................................................................	  11	  

3.2.1 Sammanfattning	  .......................................................................................................................................................	  14	  

4.	   Teoretiska utgångspunkter	  .......................................................................................	  16	  
4.1	  Folkhemmet	  och	  välfärden	  ...................................................................................................................................	  16	  
4.2	  Civilförsvarskultur	  ...................................................................................................................................................	  18	  

4.2.1 Sammanfattning	  .......................................................................................................................................................	  20	  
5.	   Materialpresentation	  .................................................................................................	  21	  
5.1	  Avgränsning	  och	  urval	  ............................................................................................................................................	  21	  
5.2	  Källkritik	  .......................................................................................................................................................................	  22	  

6.	   Metod	  ........................................................................................................................	  23	  
6.1	  Metodpresentation	  ...................................................................................................................................................	  23	  
6.2	  Tillvägagångssätt	  ......................................................................................................................................................	  24	  
7.	   Resultat och analys av skolan och totalförsvaret	  ......................................................	  25	  
7.1	  Staten	  och	  totalförsvar-‐	  och	  civilförsvarsundervisningen	  ......................................................................	  25	  
7.1.1	  Diskussion	  av	  Staten	  och	  totalförsvar-‐	  och	  civilförsvarsundervisningen	  ......................................	  28	  

7.2	  Totalförsvarsundervisningen	  i	  skolan	  .............................................................................................................	  30	  
7.2.1	  Diskussion	  av	  totalförsvarsundervisningen	  i	  skolan	  ..............................................................................	  40	  

7.3	  Civilförsvarsundervisningen	  i	  skolan	  ..............................................................................................................	  41	  
7.3.1	  Diskussion	  av	  civilförsvarsundervisningen	  i	  skolan	  ................................................................................	  46	  

8.	   Avslutande analys	  .....................................................................................................	  49	  

9.	   Slutsatser	  ...................................................................................................................	  53	  

10.	   Sammanfattning	  ........................................................................................................	  54	  
10.1	  Vidare	  forskning	  .....................................................................................................................................................	  55	  

Referenser	  ........................................................................................................................	  56	  
Källor	  .....................................................................................................................................................................................	  56	  
Litteratur	  ..............................................................................................................................................................................	  56	  

 
 

 

 

 



 

 2 

1. Inledning 
 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Om kriget kommer. Vägledning för Sveriges medborgare, 1961 
 

Sverige 1961. Framsidan på broschyren som trillade ner i alla svenska hem avtecknade ett 
svart moln mot en ljus himmel, den klassiska retorikens mest grundläggande motsatspar: 
fruktan och hopp. De mörka molnen gav en hotfull känsla – atomkriget var nära, medan den 
ljusa himlen gav en försiktig optimism – kanske kan det få ett slut?1 Inte bara bilderna talade 
om motsatser. Även texten i broschyren informerade om att världsfreden kunde bevaras, 
samtidigt som hotet alltmer tydliggjordes. Det var därför viktigt att alla var beredda på det 
värsta och kunde agera därefter. Broschyren gav allmänheten denna information och hade man 
tagit del av innehållet, visste man att det fördes en saklig uppräkning av vad var och en i 
familjen behöver ha med sig: värde- och identitetshandlingar, pengar, skyddsmask, 
ransoneringskort, fackföreningsbok och sjukförsäkringsbesked. Sista sidan uppmuntrade till 
lugn och ett ihågkommande. ”vi måste alla ställa mycket större krav på oss själva i krig än i 
fred. Du kan mer än du tror. I farans stund växer krafterna.”2  
    Broschyren Om kriget kommer. Vägledning för Sveriges medborgare, var framtagen av det 
svenska civilförsvaret och var en text som samtliga svenska hushåll under ett antal tillfällen 
efter andra världskriget fick erhålla. Utanför hemmets väggar hotade kriget och det 
livsnödvändiga beredskapsbygget sammanstrålades med förvissningen om att folkhemmet 
fortfarande levde. Periodvis var det kalla kriget under 1900-talet väldigt nära att bryta ut i ett 
riktigt sådant och fokus flyttades från Korea till Kuba när det visade sig att landet hade 
utplacerade medeldistansrobotar från Sovjetunionen. Amerikanerna svarade med en blockad 
och efter dagar av spänning och intensiva förhandlingar kunde en överenskommelse mellan öst 
och väst genomföras: Sovjet drog sig tillbaka från Kuba och amerikanerna från Turkiet.3 Efter 
den tretton dagar långa konfrontationen, som fått namnet Kubakrisen, följde det inom svensk 

                                                
1 Cronqvist, Marie, 2009. ”Det befästa folkhemmet. Kallt krig och varm välfärd i svensk civilförsvarkultur.” sid 
169-199 i Jerneck, Magnus (red.), Fred i realpolitikens skugga, Studentlitteratur, Lund, 2009. Sid. 169. 
2 Om kriget kommer. Vägledning för Sveriges medborgare, 1961 sid 43. 
3 Bjereld, Ulf., Johansson, Alf W. & Molin, Karl., Sveriges säkerhet och världens fred svensk utrikespolitik under 
kalla kriget, TPB, Johanneshov, 2009. 
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civilförsvarskultur4 på 1960- och 70-talen en avspänning. Inom totalförsvaret innebar detta att 
det tidigare fullständiga existensförsvaret omvandlades till ett mer begränsat och medförde på 
så sätt en gradvis återgång från total utrymning i städerna till en föreställning om skyddsrum. 
Men trots avspänning ansågs det fortfarande viktigt att varje medborgare skulle tillägna sig den 
kunskap som behövdes vid ett eventuellt krig. För att på bästa sätt låta de unga tillägna sig 
denna kunskap blev det i och med Lgr69, obligatoriskt för elever i skolans högstadium att lära 
sig om totalförsvar och civilförsvar. Dessa områden blev ett så kallat huvudmoment i 
läroplanen och totalt fem timmar var avsatta för att eleverna teoretiskt och praktiskt skulle 
kunna tillgodose den kunskap som behövdes för att klara av ett eventuellt krig. Men användes 
alla fem timmar till området? Hur upplevde eleverna undervisningen? Hur praktiserades den 
och vad ansåg egentligen total- och civilförsvaret om undervisningen? Då det i dagen skola inte 
förekommer någon specifik undervisning om total- och civilförsvar är det intressant att studera 
den tid då det faktiskt förekom. Sedan tidigare hade det dragits en slutsats om att 
kommunikationen av sådana här typer av frågor mellan staten och medborgarna var alldeles för 
dålig och man var därför tvungen att förbättra den avsevärt. Därtill visade medborgarna på 
ovilja och bristande intresse för området, samtidigt som nästan alla svenskar faktiskt ville ha ett 
starkt civilförsvar. Relationen mellan det kalla kriget och den varma välfärden har sedan 
tidigare reflekterats över i olika forskningssammanhang men relationen mellan statens total- 
och civilförsvar och skolan har ingen tidigare gett sig in på, vilket motiverar mitt val att belysa 
ämnet i denna uppsats. Detta medför en större inblick och förståelse för hur man i skolan 
betraktade och reflekterade över den komplicerade värld som under senare delen av 1900-talet 
existerade utanför skolans dörrar.  

1.1 Totalförsvar och civilförsvar – en begreppsförklaring 
 

Då uppsatsen fokuserar på hur totalförsvaret, civilförsvaret och skolan samarbetar och hur 
total- och civilförsvarsundervisningen praktiseras i skolan, bör det för enkelhetens skull ske en 
begreppsförklaring. För att läsaren skall förstå när och varför jag använder begreppen 
totalförsvar och civilförsvar i olika kontexter föreligger här en förklaring som belyser 
relationen mellan dessa. Det totala försvaret i Sverige är ingen enhetlig myndighet eller 
organisation utan omfattar alla de åtgärder som tas för att i förväg göra samhället och dess 
invånare beredda på den omställning som måste ske vid ett krigsutbrott. Ur ett historiskt 
perspektiv myntades begreppet Sveriges totalförsvar efter andra världskriget och vilade då på 
fyra pelare, det civila, det militära, det psykologiska och det ekonomiska, senare tillkom även 
övrigt totalförsvar.5 Det svenska civilförsvaret var alltså en del av totalförsvaret, vars viktigaste 
uppgift var att skydda befolkningen under kris eller krig. Under kallakrigsåren påbörjades en 
utbildning av den svenska civilbefolkningen om agerande vid kris eller en krigssituation, bland 
annat om självskydd (brandskydd, olycksfallsvård och personligt skydd) och utrymning. Enligt 
författaren Marie Cronqvist (som presenteras vidare i forskningsläget samt teorikapitlet) hände 
det något med det svenska samhället under denna tid, det blev en så kallad civilförsvarskultur 
och individer fann ett sätt att tänka och agera i förhållande till den värld de levde i. I skolan 
blev totalförsvarsundervisningen exempelvis ett huvudmoment i Lgr69 med stort fokus på 
civilförsvarsdelen,6 vilket legitimerar mitt val att fokusera på både det övergripande 
totalförsvaret, men också civilförsvaret som enskild del. Mer information om det svenska 

                                                
4 För vidare förklaring, se begreppsförklaring och teorikapitel.  
5 Fältström, Herman, 2011. ”Totalförsvarets syfte och ledning.” i Artéus, Gunnar & Fällström, Herman (red.), 
Totalförsvaret under Sveriges kalla krig: sex föredrag, Kungl. Örlogsmannasällskapet, Tyresö, 2011, sid. 9.  
6 Sverige. Civilförsvarsstyrelsen. Studiegrupp Kommunanknutet civilförsvar, Ökad samverkan mellan civilförsvar 
och kommunal verksamhet: rapport samt synpunkter ur remissvaren, Civilförsvarsstyr., Stockholm, 1976, sid. 7f. 
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totalförsvaret och det svenska civilförsvarets syfte och organisation presenteras utförligare i 
bakgrundskapitlet och forskningsöversikten.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna uppsats är att belysa framställningen av total- och 
civilförsvarsundervisningen i skolan under 1970-talet för att få en inblick i hur skolans aktörer 
betraktade och reflekterade över den komplicerade värld som då existerade utanför skolans 
dörrar. För att få struktur på undersökningen bryts syftet ner till tydligare frågeställningar som 
ställs till materialet:  

1. Vilken inställning hade staten till skolans total – och civilförsvarsundervisning? 

2. Hur var totalförsvarsundervisningen utformad i skolorna efter att Lgr69 trätt i kraft? 

3. Hur var civilförsvarsundervisningen utformad i skolorna efter att Lgr69 trätt i kraft? 

4. Går det att påvisa en civilförsvarskultur i skolan och i så fall hur kommer den i uttryck?  

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i tio kapitel med en inledande text som kastar in läsaren i kontexten. 
Därefter följer en begreppsförklaring och sedan uppsatsens syfte. I andra kapitlet redogörs en 
bakgrundsbeskrivning som delar upp det svenska civilförsvaret och den svenska skolan under 
1960- och 70-tal. Kapitel 3 ger en redogörelse för den tidigare forskningen som är aktuell 
utifrån denna kontext. Här fokuseras forskningen kring totalförsvaret och civilförsvaret. I 
kapitel 4 presenteras de teoretiska utgångspunkter som används i denna uppsats och sätter det 
empiriska materialet i relation till mitt syfte och frågeställningar. Begrepp som här används är 
folkhemmet, välfärden och civilförsvarskultur. Kapitel 5 presenterar det empiriska material 
som jag använt mig av och här diskuteras även källkritiken. I kapitel 6 framgår det val av 
metoder och hur jag använt mig av dessa metoder. I kapitel 7 presenteras resultatet av statens 
syn på total- och civilförsvarsundervisning, hur totalförsvarsundervisningen var utformad i 
skolan samt hur civilförsvarsundervisningen var utformad i skolan. Efter varje område sker en 
sammanfattande diskussion. I kapitel 8 presenteras sedan en avslutande övergripande analys 
som ställer det empiriska materialet i relation till syfte, frågeställningar och teori. Kapitel 9 
består av slutsatser som kort och koncist svarar på frågeställningarna och till sist presenteras en 
sammanfattning i kapitel 10.  
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2. Civilförsvaret och den svenska skolan 

I föreliggande avsnitt följer en närmare redogörelse av det svenska civilförsvarets historia samt 
skolans utformning på 1960- och 1970-tal.   

2.1 Sveriges civilförsvar 
 

Efter andra världskrigets slut 1945 och fram till 1990-talet förekom det flera stora konflikter 
runt om i världen, alla tillhörande det kalla kriget. Ett krig, som i vissa avseenden var ett totalt 
krig bestående av starka maktpolitiska och ideologiska splittringar. Men något regelrätt krig 
utbröt aldrig mellan stormakterna och deras kraftiga motsättningar, utan kriget fördes snarare i 
periferin med ”heta vapen” i bland annat Korea, Afrika, Vietnam och Afghanistan. Att något 
militärt krig mellan stormakterna aldrig utbröt berodde i hög grad på kärnvapen, men 
situationen dem emellan skapade ändå ett överhängande hot i många delar av världen. I 
skottlinjen, precis vid den så strategiskt viktiga Östersjön, låg det alliansfria Sverige som i 
högsta grad var villiga att hålla sig utanför konflikten. Men trots detta drogs Sverige vid några 
tillfällen under andra hälften av 1900-talet med och det kalla kriget blev i det avlånga landet 
väldigt nära ett brinnande sådant.7  
    I en värld av krig och konflikter planerade och övade Sveriges invånare kontinuerligt för att 
vara förberedda om ett krig skulle utbryta. Då det inte hade förekommit krigshandlingar inom 
landets gränser sedan 1809, fanns det inga egentliga erfarenheter, även om två världskrig på 
1900-talet satte större delen av världen ur spel. Det var därför viktigt att säkra 
folkförsörjningen, som vid tiden efter andra världskriget var en svår uppgift, och det fanns 
därför ett särskilt behov att involvera hela samhället i det totala försvaret. Omfattande 
restriktioner gjordes omedelbart efter 1945 inom i princip all verksamhet med en tanke att det 
redan i fred gällde att skapa förutsättningar för invånarna att kunna överleva både vid kriser, 
krig och under en neutralitet.8   
    Med anledning av världsläget vid denna tid genomfördes det åtgärder i samhället för att 
förbereda landet för ett eventuellt krig och verksamheter som ingick i det militära, det 
ekonomiska, det psykologiska och det civila, bildade tillsammans det som kom att kallas för det 
svenska totalförsvaret. Civilförsvarets roll i denna sammansättning var att skydda den svenska 
befolkningen och därför påbörjades utbildningar på både central, regional och lokal nivå som 
möjliggjorde att medborgarna fick lära sig om agerande i krig. Det svenska civilförsvarets 
historia tar dock avstamp redan innan andra världskriget brutit ut. Enskilda organisationer, som 
bland annat röda korset, tog initiativet att verkställa åtgärder i syfte att uträtta ett skydd åt 
civilbefolkningen om ett krig skulle utbryta. År 1937, två år innan krigsutbrottet, bildades 
Luftförsvarsförbundet genom att riksdagen antagit den första luftskyddslagen. Förbundet blev 
dock till stor del beroende av enskilda organisationer och personer, men efter en viss tid fick 
länsstyrelsen och de kommunala myndigheterna en ökad betydelse.9 Det som fram till 1940 var 
ett samlat civilförsvar blev nu utkristalliserat i och med en paraplyorganisation som först fick 
namnet Centralkommittén för det frivilliga försvarssamarbetet men som året 1953 ersatte 
namnet med CFF; Centralförbundet Folk och Försvar. Dessutom bildades även Hemvärnet år 
1940 som byggde på samma idé som civilförsvaret, nämligen ett demokratiserat försvar som 
                                                
7 Bjereld m.fl, 2009, sid. 41.  
8 Artéus, Gunnar & Fällström, Herman (red.), Totalförsvaret under Sveriges kalla krig: sex föredrag, Kungl. 
Örlogsmannasällskapet, Tyresö, 2011, sid. 10. 
9 SOU: 1953 års civilförsvarsutredning, Civilförsvarets organisation: huvudbetänkande, Stockholm, 1958:13, sid. 
20.  
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var befäst i folkets breda lager.10  
    I juli år 1944 ersatte civilförsvarslagen de tidigare bestämmelserna om luftskydd och den 
centrala ledningen skulle nu utövas av civilförsvarsstyrelsen. Fyra år senare reviderades lagen 
och civilförsvarets uppgift definierades nu som en ”verksamhet för rikets försvar, som icke 
åvilar krigsmakten, så ock annan i samband därmed stående verksamhet, allt i de hänseenden 
Konungen bestämmer.”11 I Sverige gällde principen att varje landsfiskalsdistrikt och stad 
utgjorde ett civilförsvarsområde. Inom varje område fanns ett allmänt civilförsvar där 
kommunerna hade i uppgift att ekonomiskt och materiellt ansvara för upprätthållandet av det 
civila försvaret. Inom varje kommun skulle det finnas en civilförsvarsnämnd som kunde 
tillsättas särskilt, eller också kunde drätselkammaren eller annat kommunalt organ fungera för 
uppdraget.12 I takt med världslägets förändringar började civilförsvarets behov att prövas och 
det medförde ett förslag till en ny civilförsvarslag som godkändes den 22 april år 1960. 
Civilförsvarsuppgifterna som fanns under beredskap och krig, blev efter denna lagstadga 
tillägnat kommunerna, vilka skulle fortsätta utrusta och vårda de allmänna skyddsrummen och 
andra anordningar, samt förvara och underhålla material som var anskaffade för civilförsvarets 
räkning. Detta innebar alltså att betydande uppgifter nu hade övergått från civilförsvaret till 
kommunerna i och med 1960 års lag.13 Året efter, år 1961, fick varje svenskt hem ut 
civilförsvarets broschyr Om kriget kommer. Vägledning för Sveriges medborgare. Broschyren 
visade och förklarade hur familjer skulle agera vid en eventuell utrymning, vad de skulle ha 
med sig och var de skulle ta vägen. Broschyren karaktäriserade hela 60-talet, där fokus lades på 
landets medborgare. Civilförsvarets huvuduppgift var nu att lära ut självskydd, en utbildning 
som med hjälp av statsmedel, Röda korset och svenska Brandförsvarsföreningen avsedd att lära 
allmänheten brandförsvar, personligt skydd och olycksfallsvård. Perioden blev ett framsteg för 
civilförsvaret och den hemskyddsorganisation som hade byggts upp på 1950-talet med bland 
annat skyddsrum, var inte längre nödvändig. Skyddsrumsplikten upphävdes eftersom det 
ansågs onödigt - vid ett eventuellt kommande krig skulle befolkningen bli utsatta för kärnvapen 
och då kunde inte ens skyddsrum rädda dem. Istället fokuserades det på framtiden och under 
1962 lades det fram en tioårsplan som avsåg hur civilförsvaret metodiskt skulle byggas upp 
med riktlinjer och ramar som bland annat var utarbetade av statsmakterna.  Det var 
civilfrösvarsmyndigheten som skulle se till att utforma organisationen funktionellt och 
nydaningen, som tioårsplanen kallades, karaktäriserades av och strävade efter att öka 
effektiviteten och centrera verksamheten till den mest angelägna uppgiften, ”att skydda 
civilbefolkningen och egendom mot skador av fientliga anfall samt rädda överlevande vid 
sådana anfall.”14 Med bakgrund av denna uppgift utfördes det i valda delar av landet, bland 
annat Malmö och Stockholm, ett antal utrymningsövningar där invånarna fick prova på att 
utrymmas, som om det vore ett riktigt krig.15 Att fokus låg på svenska medborgare under 1960-
talet kan ses utifrån många perspektiv. Civilförsvaret diskuterades i många olika forum, och i 
samma veva som Om kriget kommer gavs ut, kunde man ta del av en satir över ett välputsat 
Sverige, som den framstående svensken Tage Danielsson delade med sig av i kapitlet 
Civilförsvarssöndagen i den välkända Postilla från år 1965. Här kan man läsa om hur 
sandhinkar, som symboliserade det svenska motståndet, inte bet på atombomber. Trots de båda 
gestaltningarnas olikheter, en fylld av djupaste allvar och en lustifikation, finns det en likhet i 

                                                
10 Cronqvist, 2009, sid. 174. 
11 SOU, 1958:13, sid. 21.  
12 SOU, 1958:13, sid. 23f.   
13 SOU, Kommunalrättskommittén, Kommunal beredskap., Stockholm, 1962:7, Sid. 22. 

14 SOU, 1962:7, sid. 12.  
15 Cronqvist, Marie, 'Utrymning i folkhemmet: kalla kriget, välfärdsidyllen och den svenska civilförsvarskulturen 
1961', Historisk tidskrift (Stockholm)., 2008(128):3, s. [451]-476, 2008, sid. 452.  
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att båda gör mötet mellan fruktan och hopp, kallt krig och varm välfärd, aktuell.16 Den milda 
protesten Danielsson tar upp under denna tid var inte ensam. Vid samma tid fanns det stora 
protester mot krig och kriser, bland annat mot Vietnamkriget. Dessutom framhölls även 
hippierörelsen och dess vilja till fred vid denna tid.17  
    Under 1970-talet kretsade verksamheten framför allt kring kvinnor och barn. Skolelever på 
högstadium runt om i Sverige undervisades bland annat i brandskydd och olycksfallsvård, som 
var delar av självskyddet, av de ca 300 instruktörer som förbundet då hade. Under senare delen 
av 1970-talet gick civilförsvaret in i en ny fas och den nya organisationen som skulle ta sin 
form på 1980-talet började planeras och nya skyddsrumssystem fastställdes vid 1975. Samma 
år lades även en rapport fram om den ökade samverkan mellan civilförsvar och kommunal 
verksamhet på grund av en studiegrupps resultat om lämpligheten över ökad samverkan mellan 
de två organen. Det som var speciellt intressant att studera var samverkan mellan 
räddningstjänst i krig och fred, ledning på lokal och regional nivå samt vem som hade ansvaret 
när invånare var tvungna till utrymning. Efter avslutad utredning bedömdes det att goda 
förutsättningar fanns till en ökad samverkan där bland annat civilförsvarsområdena skulle 
utgöras av kommunerna och kommunalstyrelsen skulle vara den lokala 
civilförsvarmyndigheten. Det lokala civilförsvaret skulle även ombildas till ett kommunalt 
verksamhetsområde med ”räddningstjänst i krig” som beteckning. Denna ökade samverkan 
skulle komma att medföra samhällsekonomiska fördelar som senare kunde utnyttjas effektivt 
både i fredstider och krig. Kommunernas uppgifter hade under åren varierat men nu skulle de 
inrätta och rusta de allmänna skyddsrummen, ha reservbyggnader för anordning av vatten, gas 
och elförsörjning samt att ansvara för förvaring av det materiel som civilförsvaret skulle kunna 
tänkas behövas. En viktig del av kommunernas arbete vid beredskap av krig var att planera 
förberedelser till stöd för befolkningen. Om det händelsevis skulle leda till utrymning behövde 
man som invånare uppehålla sig utanför hemorten. Varje civilförsvarsområde skulle upprätta en 
specialplan i händelse av utrymning och en tillfällig bostad. Denna plan innehöll två delar som 
dels berörde grundläggande faktorer och dels planläggningen för bland annat 
utrymningsområdena och inkvarteringskommuner inom civilförsvarsområdet. I fredstid skulle 
allmänheten i kommunerna få så pass mycket information att de, vid skarpt läge, skulle kunna 
utrymma enligt specialplanen. Kommunerna skulle alltså se till att allmänheten upplystes och 
informationen nådde fram. Detta genomfördes framför allt via broschyrer, tidningar och radio. 
Vid utrymning var det även kommunens skyldighet att i mån av möjlighet lämna ett bistånd till 
den kommun som ansvarade för en tillfällig bostad. Biståndet skulle avse personal och aktuell 
utrustning som behövdes för att kunna tillhandahålla inkvarterade. Samverkan skulle komma 
att medföra samhällsekonomiska fördelar som senare skulle kunna utnyttjas effektivt både i 
fredstider och krig.18  
    Ett nytt försvarsbeslutet fastställdes år 1982 och utifrån tidigare erfarenheter bestämds det att 
det skulle finnas skyddsrum över hela riket och att alla medborgare skulle få skyddsmasker. 
Dessutom skulle hemskyddet återuppväckas och detta medförde att civilförsvarsförbundet (som 
civilförsvaret lydde efter 1986) fick i uppdrag att utbilda 30 000 nya frivilliga 
hemskyddsombud.19  

                                                
16 Danielsson, Tage, Postilla: 52 profana predikningar och betraktelser, [Ny utg.], Wahlström & Widstrand, 
Stockholm, 1986; Cronqvist, 2009, sid. 169ff.  
17 Lewis, Penny, Hardhats, hippies, and hawks: the Vietnam antiwar movement as myth and memory, IRL Press, 
Ithaca, 2013. 
18 SOU, 1976, sid. 7f. 
19 http://www.civil.se/om-oss/historia/ 
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2.2 Svenska skolan under 60 och 70-talet 
 

Samtidigt som pågående civilförsvarsutbildning av de svenska medborgarna påbörjade den 
stora enhetsskolreformen sin försöksverksamhet på 1950-talet och som slutligen mynnade ut i 
grundskolebeslutet vid 1962 års riksdag. Den nya grundskolan skulle nu ersätta folkskolan, 
högre folkskolan, fortsättningsskolan, realskolan, kommunala mellanskolan och den 
kommunala flickskolan.20 Grundskolan skulle delas in i tre olika stadier med låg, mellan och 
högstadium. Klass 7 och 8 hölls samman, men ett individuellt utrymme fanns för att eleverna 
skulle kunna välja specifika ämnen. 9:an delades in i nio linjer med fokus på olika perspektiv 
varav den del var gymnasieförberedande och några yrkesförberedande.21 Denna kompromiss 
togs senare bort eftersom skolorna märkte av att de flesta elever valde den 
gymnasieförberedande linjen. Dessutom ville utbildningsministern Olof Palme vid denna tid ha 
ett sammanhållet högstadium eftersom skolan skulle bli ett ”instrument för att avskaffa 
klassamhället.”22 Att slå ihop skolorna under 1962 var en stor förändring och medförde därför 
en del problem. Skolan behövde därför omstruktureras och det byggdes också ett antal nya 
skolor. Dessutom infördes femdagarsveckan i anslutning till den allmänna arbetstidsreformen 
som genomfördes år 1968. Lördagsundervisningen togs alltså bort och läsåret förlängdes därför 
från 39 veckor till 40 medan lektionstiden minskades från 45 minuter till 40 minuter per 
lektion. Införandet av den nya grundskolan innebar en hel del arbete: nya skolor skulle byggas 
och skolskjuts på landsbygden behövde utökas. Därtill bör det nämnas att grundskolan infördes 
succesivt, vilket innebar att realskolan inte kom att avvecklas helt förrän i början av 1970-talet.    
    Läroplanen som utkom år 1969 var en revidering av 1962 års läroplan. Avsikten med den 
nya läroplanen var att åstadkomma en organisatorisk förenkling efter att ha lyssnat på 
majoriteten av eleverna som bland annat ville anpassa timplanen. Förslaget kom år 1968 och 
den nya läroplanen – Lgr69 – utfärdades 1969, men kom att börja gälla först år 1970. Av de 
105 veckotimmar som högstadiet erhöll, blev nu 88 obligatoriska, mot tidigare 71. Återstående 
timmarna fanns till för tillvalsämnena tyska, franska, teknik, konst eller ekonomi, samt ett 
valfritt ämne. En annan nyhet var kristendomskunskapens namnbyte till religionskunskap.23  
    Mellan år 1900 och 1970 präglades skolan av vissa utvecklingstrender. Från år 1960 ökade 
resurstillskotten till skolan och gjorde det på så sätt möjligt att satsa mer på enskilda elever, 
minska klasserna, förse skolan med läromedel, men det fanns även möjligheten att kunna 
finansiera välfärdsanordningar såsom skolbad, skoltandvård, skolhälsovård samt studie- och 
yrkesrådgivning. En annan tydlig trend var skolans demokratisering där alla fick rätt till en 
utbildning, oavsett ekonomiska hemförhållanden. Skolan skulle fostra till demokrati och målet 
var att skapa individer som var bereda att värna om landets demokratiska värden. Detta 
medförde även ett större elevinflytande i skolan.24 En av anledningen till demokratiseringen i 
skolan var den kritik som utbröt mot det tillväxtsamhälle som medförde ojämlik fördelning av 
makt och resurser och utnyttjandet av miljön. Runt omkring i världen representerade USA och 
Vietnamkriget detta samhälles övergrepp och i Sverige diskuterades klassamhället. Under 
denna tid skedde även en radikalisering inom jämställdhet. Låginkomstutredningarna 
presenterade en epokgörande analys av den samhälleliga roll som skolan besatt, men inga 
egentliga reformer av detta slag genomfördes vid Lgr 69.25  

                                                
20 Florin, Christina, från folkskola till grundskola, 1842-1962, 2010, www.lararnashistoria.se, sid. 12. 
21 Richardson, Gunnar, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu, Studentlitteratur., Lund, 2004, 
sid. 122. 
22 Richardsson, 2004, sid. 123. 
23 Richardsson, 2004, sid. 120ff.  
24 Richardsson, 2004, sid. 141f. 
25 Englund, Tomas, 1992. ”Tidsanda och skolkunskap.” sid 88-112 i Richardson, Gunnar (red.) Ett folk börjar 
skolan: folkskolan 150 år: 1842-1992, Allmänna förl., Stockholm, 1992, sid. 109. 
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    Redan vid 1957års skolutredning lades det stor vikt vid hemmet och föräldrarna, ett 
ansvarstagande som sedan förstärktes i både 1962 och 1969 års läroplaner. I Lgr69 står det 
bland annat att ”det gemensamma ansvaret och intresset för de ungas utveckling bör förena 
hem, skola och samhälle i ett fruktbärande samarbete.”26 En annan röd tråd som genomsyrade 
skolan under 1970-talet var det som står att finna i Lgr69, nämligen att skolan bedrevs mot 
framtiden. Skolan skulle bedrivas som en del av samhället där alla elevers utveckling skulle 
främjas och anpassas till samhällets utveckling. De olika linjerna som fanns på högstadiet hade, 
som tidigare framhållits, slopats och eleverna fick alltså välja ett tillvalsämne och ett valfritt 
ämne att studera. Skolan blev mer lika för alla elever, trots vissa elevers svårigheter, men 
samtidigt ställdes högre krav på varje enskild elev.27 För att eleverna skulle bli goda 
samhällsmedborgare hade skolan till uppgift att ge kunskap om samhället och det var elevernas 
uppgift att tillgodose undervisningen. Två generella nyckelbegrepp inom skolans väggar var att 
meddela eleverna nödvändig kunskap och att öva sig i färdighet. Det var därför inte konstigt att 
total- och civilförsvarsundervisning blev obligatoriskt för eleverna i högstadiet.28  
    Under 70-talet talades det mycket om alternativ pedagogik och man ville göra eleverna till 
självständiga individer. Vid denna tid tillkom en utredning, skolans inre arbete (SIA) som 
utmynnade i en offentlig utredning år 1974.29 SIA hade till uppgift att förbättra läromiljön för 
de elever som hade svårigheter och kom bland annat fram till tanken om det livslånga lärandet. 
Utredningen blev också grunden till flera riksdagsbeslut, bland annat gällande ett nytt 
statsbidragssystem som bidrog till att skolor fick ett större ansvar för sin egen utveckling och 
ett annat om att arbeta fram en ny läroplan (senare Lgr80).30  I många avseenden framstår tiden 
omkring 1970-talet som en vändpunkt. Förändringar börjar ske och accelererade sedan i slutet 
av 1980 och i början av 1990-talet, inte minst ansvaret för styrningen av skolan.31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 Sverige. Skolöverstyrelsen., Läroplan för grundskolan. 1, Allmän del, Utbildningsförl., Stockholm, 1969, sid. 
11.  
27 Richardsson, 2004, sid. 20ff.  
28 Lgr69.  
29 Utredningen om skolans inre arbete, Skolans arbetsmiljö: betänkande, Allmänna förl., Stockholm, 1974. 
30 SOU 1974:53, sid. 31ff.  
31 Richardsson, 2004, sid. 143f.  
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3. Forskningsöversikt 

Det finns tonvis med forskning om skolan utifrån olika perspektiv, men inte av den relevans 
som efterfrågas i denna uppsats. Det finns inte heller någon tidigare forskning om totalförsvaret 
och civilförsvarets samarbete med skolan, vilket begränsar forskningen om den egentliga 
kontexten. Jag har därför valt att redovisa den forskning som närmast passar kontexten, 
nämligen den som behandlar totalförsvaret och civilförsvaret i Sverige. Denna forskning kan 
även knytas samma med de teoretiska utgångspunkterna, som i sin tur står i nära relation till 
uppsatsens syfte och frågeställningar.  

3.1 Totalförsvaret i Sverige 
 

Ett forskningsläge om totalförsvaret i Sverige framställs delvis i några av statens offentliga 
utredningar32 som utkommit i samband med förändringar inom totalförsvaret. Många olika 
utredningar är skrivna, bland annat om kommunerna och totalförsvaret, försvarsmaktens 
centrala ledning, totalförsvarets ledning samt totalförsvarets upplysningsverksamhet. 
Utredningar som är särskilt intressant i denna uppsats är den sistnämnda som utkom år 1961. 
Här utreds det huruvida informationen till allmänheten såg ut och hur den kunde förbättras, 
både inrikes och utrikes. Slutsatserna som drogs var att flera faktorer pekade på ett ökat 
upplysningsbehov och utvecklingen av massmedia gav ökade hjälpmedel för denna upplysning. 
Media hade en stor genomslagskraft och om en jämförelse skedde mellan media med andra 
former av upplysning, var media så stor att ”åtgärder bör vidtas och möjligheter skapas för att i 
ökad utsträckning bedriva upplysningsverksamhet genom massmedia.”33 Utredningen kom 
fram till att massmedia och televisionen borde öka sitt samarbete med varandra. En annan 
slutsats som görs i utredningen var att upplysningsverksamheten i första hand skulle vara att 
vidmakthålla viljan till försvaret och främja samhörighetskänslan mellan landets försvar och 
demokrati. Upplysningen skulle bedrivas så att alla fick kännedom om den, såväl allmänheten 
som totalförsvarets personal och skulle därför innehålla både ”militära, militärpolitiska, 
ekonomiska och tekniska samt utrikes- och inrikespolitiska fakta och analyser av betydelse för 
totalförsvaret.”34 I Utredningen påpekades vikten av att den inåtriktade upplysningen inte blev 
aggressivt utformad och den fick inte heller missbrukas till propaganda. För att upplysningen 
skulle nå alla, fanns det även former av utställningar som gav det civila ett tillfälle till direkt 
belysning. Däremot fann utredningen inte film som viktigt nog för en kostnadskrävande 
omorganisering.35  
    Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOOK) är också relevant att nämna i 
detta avsnitt. Det påbörjades år 2004 och leddes av professorn Kent Zetterberg. Ursprunget till 
projektet var Zetterbergs handledning av doktorander under senare delen av 1990-talet som 
forskade i Sveriges försvar och säkerhet. Projektet finansieras nu av Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse och från och med hösten 2012 är forskningsprojektet knutet till Historiska 
institutionen vid Stockholms universitet. Sedan starten har 37 böcker utkommit och en av dessa 
                                                
32 Förkortas SOU 
33 SOU, 1960 års försvarsupplysningsutredning, Totalförsvarets upplysningsverksamhet: betänkande, Stockholm, 
1961:18, sid. 73.  
34 SOU 1961:18, sid. 73.  
35 SOU 1961:18, sid. 77.  
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är särskilt intressant att nämna i detta sammanhang. Boken heter Totalförsvaret under Sveriges 
kalla krig36 och texten är ett symposium som har inriktats mot att belysa hur och varför 
totalförsvar uppkom och dess utveckling under kalla kriget. Sex stycken föredragshållare ger 
sin syn på det svenska totalförsvaret och boken sammanfattar dessa sex föredrag. Bo Richard 
Lundgren, som bland annat har varit avdelningschef vid överstyrelsen för civilt beredskap, har 
iakttagit totalförsvarets tillkomst och utveckling. Han talar om den hotbild som under åren har 
varierat beroende på världsläget, men som han menar alltid haft tre grundläggande 
ingredienser. För det första finns det totala anfallet, det vill säga terrorbombningar mot 
civilbefolkningen, bombning av industrier m.m. En andra ingrediens är den ekonomiska 
krigsföringen, som kan ta sig en mängd olika former som exempelvis blockader, bojkotter, 
ekonomisk utpressning m.m. En tredje och sista ingrediens i hotbilden är den psykologiska 
krigsföringen som handlar om bland annat propaganda, spioneri och vilseledning. Dessa tre 
ingredienser - det civila, det ekonomiska och det psykologiska - måste försvaras, och blir då en 
del av totalförsvaret tillsammans med militärt försvar och övrigt försvar.37 De slutsatser 
Lundgren drar av sina iakttagelser av totalförsvarets tillkomst och utveckling är att de tre 
viktigaste delarna i totalförsvaret; civilförsvar, ekonomiskt försvar och psykologiskt försvar har 
spelat ut sin roll i dagens samhälle, liksom andra frivillighetsorganisationer inom 
försvarssektorn. Han menar att Berlinmurens fall också blev totalförsvarets fall eftersom 
”Svenska lagstiftare ´låste in´ totalförsvaret i en definition som enbart handlade om krig och 
höjd beredskap.”38 
    Rune Dahlén, ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademin, har i samma symposium forskat 
om totalförsvarets planering för skydd av befolkningen och kommit fram till att omfattande 
skyddsåtgärder genomfördes och planerades i olika hänseenden beroende på den hotbild som 
fanns. Samhällsförhållandena ändrades med tiden vilket påverkade åtgärdernas omfattning. 
Oavsett omfattning så avsattes det betydande resurser för att den svenska befolkningen skulle 
ges skydd och huruvida åtgärderna hade varit tillräckliga i ett faktiskt krig, ansågs omöjligt att 
svara på. Däremot menar Dahlén att det svenska konceptet för samverkan inom totalförsvaret 
utgjorde en stor och viktigt del av de förberedelser som under kalla kriget utfördes. För att alla 
invånare skulle kunna ta del av skyddet var det viktigt med information och utbildning till 
civilbefolkningen. Den enskilda individens kunskaper och beteende var av stor vikt och hade en 
betydande roll när det gällde att skydda sig själva och andra i sin omgivning. Förutom den 
vägledning som civilbefolkningen fick i form av broschyrer under framför allt 1952 och 1961, 
fanns det även i telefonkatalogerna viktig information om hur den enskilde invånaren skulle 
agera. Dessutom genomfördes det efter 1969 obligatorisk undervisning om totalförsvaret i 
skolan.39  

3.2 Civilförsvaret i Sverige 

Ett forskningsläge om det svenska civilförsvaret framställs delvis i några av statens offentliga 
utredningar som utkommit i samband med förändringar inom civilförsvaret under 1900-talet. 
Det har skrivits många olika utredningar, bland annat om skyddsrum, civilförsvarsförmåner, 
civilförsvarutbildningen, civilförsvaret som organisation samt civilförsvarets samarbete med 
                                                
36 Artéus, 2011. 
37 Lundgren, Richard, Bo, 2011. ”Totalförsvarets tillkomst och utveckling.” i Artéus, Gunnar & Fällström, Herman 
(red.), Totalförsvaret under Sveriges kalla krig: sex föredrag, Kungl. Örlogsmannasällskapet, Tyresö, 2011, sid. 
20f. 
38 Lundgren, 2011, sid, 28.  
39 Dahlén, Rune, 2011. ”Totalförsvarets planering för skydd av befolkningen, statsledning, produktion och 
kommunikation.” i Artéus, Gunnar & Fällström, Herman (red.), Totalförsvaret under Sveriges kalla krig: sex 
föredrag, Kungl. Örlogsmannasällskapet, Tyresö, 2011, sid. 49ff. 
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kommunerna. Utredningar som är särskilt intressant i denna uppsats är främst de som belyser 
de två sistnämnda punkterna. Året 1958 utkom en SOU med namnet Civilförsvarets 
organisation där uppdraget i huvudsak avsåg att klarlägga organisationens verksamhet i både 
fred och krig, organisationens utformande samt en planläggning på tid och kostnader för 
civilförsvaret och dess fortsatta uppbyggnad. Utredningen utarbetade här direkta förslag 
angående organisationen och dess kostnader. Några viktiga förslag var att skapa en effektiv 
organisation som var anpassad till vapenutvecklingens krav, att organisationen metodiskt skulle 
byggas upp under en tioårs-period samt att organisationens huvuduppgift var att rädda 
människoliv och skydda egendom.40 År 1962 utkom SOU med namnet Kommunal beredskap, 
vars syfte var att ge en översikt i kommunernas delaktighet utav civilförsvaret, två år efter att 
den nya civilförsvarslagen trätt i bruk. Enligt statsmakternas ställningstagande skulle nu 
civilförsvarets verksamhet koncentrera sig kring ”förebyggande verksamhet, innefattande 
utrymningar och skyddsrumsbyggande, och en skadeavhjälpande verksamhet, inriktad på 
räddning av överlevande efter anfall.”41  Resterande uppgifter som innan var föreskrivit 
civilförsvaret skulle efter reformen tas omhand av kommunerna. Dessa hade även kvar 
uppgiften inom det egentliga civilförsvaret, såsom att bygga skyddsrum och lämna olika typer 
av bistånd där det behövdes. Det lades även fram ett förslag till ny lag som skulle reglera 
beredskapsuppgifterna kommunerna fick, såsom den kommunaltekniska verksamheten, 
åtgärder för utrymd befolkning som inte längre hade något hem samt uppgifter om 
folkförsörjningen.42  
    År 1973 utkom en statlig utredning kallad Civilförsvarsförmåner som behandlade förslag 
och förmåner för obligatorisk och frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret vid både fred, 
beredskap och i krig. 1973 fanns det en civilförsvarsplikt som omfattade både män och kvinnor 
i åldern 16-65, vilket innebar att individerna inom ramarna för dessa åldrar skulle genomgå 
högst 30 dagars utbildning och högst 60 timmars övningar under en treårsperiod. UFV43 hade i 
denna, och tidigare utredningar kartlagt de förmånssystem som fanns inom civilförsvaret och 
gjort en jämförelse för de civilfrösvarspliktigas ekonomi. Det lades nu överväganden om 
alternativa löneformer för att ”åstadkomma ett nytt förmånssystem, som är enkelt, praktiskt och 
rättvist samtidigt som det ger social trygghet[…]”44 Dessutom ville UFV att de 
civilförsvarspliktiga skulle jämställas med krigsmaktens värnpliktiga under beredskap och krig.  
    Utöver Statens offentliga utredningar är forskningen om det svenska civilförsvaret i 
efterkrigstid begränsat. Det finns en del amerikansk forskning om civilförsvaret ur ett kultur 
eller mentalitetshistoriskt perspektiv och pionjär på det området är Elaine Tyler May, som 
bland annat undersökte det amerikanska familjelivet under kalla kriget och som i ett kapitel i 
boken Homewar bound belyser civilförsvarsbilder utifrån ett genusperspektiv.45 Detta är en 
intressant aspekt på civilförsvarsforskning men har ingen relevans för den här undersökningen. 
Förutom en del artiklar eller debattskrifter är det dock relevant att nämna Marie Cronqvist,46 
som har forskat om välfärd i svensk civilförsvarskultur under kalla kriget. Hennes 
forskningsintressen är för närvarande inriktad på efterkrigstidens kulturella föreställningsvärld 
med tonvikt på civilförsvar och kalla krigets materiella kulturarv. Hon påpekar själv att 
omfattningen av forskning inom svenskt civilförsvar inte är särskilt omfattande och refererar 
                                                
40 1953 års civilförsvarsutredning, Civilförsvarets organisation: huvudbetänkande, Stockholm, 1958:13, sid. 380. 
41 SOU, 1958:13, sid. 192.  
42 SOU, 1958:13, sid. 192ff.  
43 Betydelse: Utredningen rörande systemet för förmåner åt värnpliktiga m. fl. 
44 Utredningen rörande systemet för förmåner åt värnpliktiga m. fl., Civilförsvarsförmåner: betänkande, 
Stockholm, 1973, sid. 10.  
45 May, Elaine Tyler, Homeward bound: American Families in the Cold War Era, Basic Books, New York, 1988. 
46 Fil. dr Marie Cronqvist är forskarassistent i kultur, kulturanalys och kulturell gestaltning 
vid Lunds universitet. Bland hennes tidigare publikationer kan nämnas avhandlingen 
Mannen i mitten: ett spiondrama i svensk kallakrigskultur (2004). 
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därför till sina egna texter, bland annat kapitlet Utrymning i folkhemmet: kalla kriget, 
välfärdsidyllen och den svenska civilförsvarskulturen, i en historisk tidskrift som beskriver 
civilförsvaret och välfärden i en kallakrigskontext året 1961.47 Hon använder sig bland annat av 
olika tidningar och i synnerhet en berättelse i Aftonbladet om Herr Karlsson där 
civilförsvarsövningarna i Stockholm stod i fokus (som innebar en utrymningsövning för 
invånarna i huvudstaden) och fick en idyllisk iscensättning i de olika nyhetsreportagen. 
Cronqvist belyser denna händelse men vill samtidigt belysa det historiska sammanhanget 
genom att besvara frågor som:  

Vilka nya tolkningar fördes fram i den samtida pressen och hade de i så fall  
någon bäring på huruvida övningen i efterhand betraktades som framgångsrik  
eller värdefull? Hade det som kom att kallas ”Operation Stockholm” någon  
plats i berättelsen om det moderna Välfärdssverige och i så fall vilken?48  

Vidare beskriver hon begreppet civilförsvarskultur, som är återkommande i Cronqvists 
resonemang och som jag kommer beskriva närmare längre ner i detta kapitel. En intressant 
aspekt att nämna är att Cronqvist i denna artikel även berättar om civilförsvarets åtagande och 
exemplifierar med bland annat omfattande civilförsvarsövningar, utskick av 
civilförsvarsbroschyrer, gasmaskprojekt, identitetbrickskampanjer, fastighetsanslag med 
utrymningsplaner, ambitiösa bygganden av befolkningsskyddsrum och fastighetsanslag med 
utrymningsplaner. Som vi kan se nämner Cronqvist många olika aspekter, men en aspekt som i 
denna uppsats är av yttersta vikt, glöms bort – nämligen skolan. Redan i detta skede kan det 
alltså konstateras att denna uppsats adderar viktig information till forskningen.  
    År 2009 återkommer Cronqvist med begreppet civilförsvarkultur, nu i boken Fred i 
realpolitikens skugga. Hon menar att kalla kriget skapade en civilförsvarskultur som enligt 
henne var ett sätt att tänka och handla när ett hot hängde över en. Åren mellan ödeläggelsen i 
Hiroshima och Nagasaki 1945 fram till Berlinmurens fall år 1989 präglades världen av ett hot 
om ett tredje världskrig. En framtid med kärnvapen och krig var inte långt borta och påverkade 
såväl politiker och makthavare, som vanliga individer. Cronqvist anser att människors 
vardagliga föreställningar om framtiden under denna tid många gånger var ett atomkrig, vilket 
också sågs i samtidskulturens många områden. Litteratur, konst och populärkultur, allas 
gestaltningar av framtiden fick en betydande roll eftersom det kommande kriget var något 
människor vid denna tid förväntades sig och faktiskt förberedde sig inför vardagen. Cronqvist 
menar vidare att det historievetenskapliga intresset för just civilförsvarskultur främst hittas på 
amerikansk mark och är där en del av forskningen om kalla kriget, vilket det inte riktigt har 
blivit i Sverige och Europa. I och med att civilförsvarskulturen har fått en sådan stark 
anknytning till kalla-krigsforskningen menar författaren att man kan knyta an till den inriktning 
som på senare tid har flyttat fokus från front till hemmafront, från en historia ovanifrån till en 
historia underifrån. Just upplösningen av gränsen mellan hemma och borta kännetecknar 
perioden för kalla kriget eftersom kriget fanns överallt och ingenstans och där ”hemmafronten 
var den enda synliga fronten.”49  
    Vidare skriver författaren om att det svenska civilförsvarprogrammet har sina rötter i det 
oroliga 30-talet. Den stora utmaningen för civilförsvaret var att bygga en bro över den klyftan 
som förekom mellan försvarsföreträdare och den vanliga civila människan, man ville inte ha 
någon motsättning mellan försvaret och folket i Sverige, speciellt inte under krig. Just folket 
och inte vilket folk som helst, utan det svenska folket var en viktig del av Sverige. Ett 

                                                
47 Cronqvist, Marie, 'Utrymning i folkhemmet: kalla kriget, välfärdsidyllen och den svenska civilförsvarskulturen 
1961', Historisk tidskrift (Stockholm)., 2008(128):3, s. [451]-476, 2008. 
48 Cronqvist, 2008, sid. 254. 
49 Cronqvist, 2009, sid. 172.  
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utmärkande drag för landet både under och efter andra världskriget var tron på folkförsvar. 
Detta innebar att det svenska totalförsvaret under kalla kriget livnärde sig på en uttrycklig 
vision om folkbildning vars rötter låg i folkrörelsetraditionerna. De svenska medborgarna 
förutsatte uppslutning, lydnad, lojalitet, övertygelse och hängivenhet hos den enskilde 
individen och därav formades totalförsvaret på samma gång till folkbildare och 
medborgarskola.50  
     Cronqvist har också analyserat den broschyr som svenska folket fick hem år 1961, Om 
kriget kommer (ursprungligen från 1943) och senare i reviderade upplagor fram till 1989. Hon 
kom fram till att upplysningsverksamheten var en kärna i civilförsvaret under kalla kriget och 
man gick många gånger ut med allsidig information till befolkningen om hur och var man 
kunde skydda sig vid ett eventuellt bombanfall. Frågan författaren ställer sig är om och i så fall 
hur budskapet i broschyren har följt – eller inte följt- kalla krigets perioder av konflikt och 
avspänning.51 1961 års broschyr var den som tydligast synliggjorde kärnfamiljens betydelse - 
att utrymma var en familjeangelägenhet och det centrala budskapet löd ”håll ihop familjevis.”52 
Både i text och i bild visar broschyren hur människor är på väg till skyddsrummet, där barnen 
och modern går hand i hand tätt följt av mannen. Nere i skyddsrummen måste alla hjälpas åt, 
men först skulle man ordna för sin familj. Gemenskapen lyftes även fram i 1952 års broschyr, 
men Cronqvist menar att den syns ännu tydligare i 1961 års upplaga. Hon menar att 
krigsberedskapen behövde genomsyra ”det lilla svenska hemmet och det stora folkhemmet”53 
för att ordningen och gemenskapen skulle upprätthållas. Under denna tid så ansåg bland annat 
historikern Sverker Oredsson att bilden av det enhetliga Sverige var oföränderligt. Det fanns 
inte några motsättningar bland det svenska folket i frågan om religion eller språk och 
totalförsvarets verksamheter underlättades därför betydligt.54 Denna homogena gemenskap 
betonas även i broschyren: ”I krigets stund måste vi mer än annars hjälpas åt, var och en på sin 
plats och efter sin förmåga. Har du inte fått besked om annat – fortsätt arbeta.”55  

3.2.1 Sammanfattning 

Totalförsvaret och civilförsvaret var under denna tid starkt kopplat till samhället och dess 
invånare. Under 1960-talet utreddes kommunikationen mellan stat och individ och slutsatsen 
var att flera faktorer pekade på ett ökat upplysningsbehov. Senare samma år utkom därför bland 
annat broschyren Om kriget kommer. Utifrån den tidigare forskningen kan det alltså konstateras 
att upplysning var viktig och skulle bedrivas så att alla fick kännedom om den, utan att den 
missbrukades. Invånarna i Sverige levde ständigt av hotet från det kalla kriget och förberedde 
sig därefter. Kalla krigets hot skapade därför en civilförsvarskultur som var ett sätt för 
medborgarna att tänka och handla. Skolan var en institution som bedrev undervisning för 
många av landets invånare, det borde därför vara självklart att eleverna alltjämt fick 
undervisning om dessa frågor. Efter att Lgr69 trätt i kraft blev det därför en självklarhet och 
upplysningen bedrevs nu så att faktiskt alla fick kännedom om den. Men just det här området 
inom skolan - total-och civilförsvarsundervisning - har inte tagit så mycket plats i den tidigare 
forskningen trots att staten under senare delen av 1900-talet påpekade vikten av kunskap inom 
området.  
   Gällande total-och civilförsvarsforskning finns det inte heller någon koppling till skolans 

                                                
50 Cronqvist, 2009, sid. 175.  
51 Cronqvist, 2009, sid. 175. 
52 Om kriget kommer, 1961, sid. 19.  
53 Cronqvist, 2009, sid. 187.  
54 Oredsson, Sverker, Svensk oro: offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets senare hälft, Nordic Academic 
Press, Lund, 2003, sid. 68. 
55 Om kriget kommer, 1961, sid. 9. 
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värld. Cronqvist har i sin forskning fokuserat kring bland annat broschyren Om kriget kommer, 
och antyder att den svenska krigsberedskapen behövde genomsyra det stora folkhemmet för att 
en gemenskap skulle upprättas. Det stora folkhemmet inkluderar skolan och därmed antyder 
Cronqvist vikten av att beredskapen – kunskapen – måste genomsyra även skolan. Eftersom 
Cronqvist i sin forskning väljer att fokusera på total-och civilförsvarskommunikationen mellan 
stat och invånare fokuserar hon på området utifrån ett kulturellt perspektiv. Det budskap som 
förs fram av broschyren innefattar ett budskap till hela den svenska befolkningen om hur den 
ska bete sig. Dessutom fokuserar Cronqvist på särskilda händelser, exempelvis 
utrymningsövningarna 1961. Jag utgår från Cronqvist och hennes resonemang om bland annat 
civilförsvarskulturen, men tar upp ett helt nytt område. Det är därför legitimt för mig att 
undersöka frågor rörande total-och civilförsvarskommunikationen mellan stat och skola, 
snarare än mellan stat och invånare och därmed besvara frågorna Vilken inställning hade staten 
till skolans total – och civilförsvarsundervisning? Hur var totalförsvarsundervisningen 
utformad i skolorna efter att Lgr69 trätt i kraft, Hur var civilförsvarsundervisningen utformad i 
skolorna efter att Lgr69 trätt i kraft samt Går det att påvisa en civilförsvarskultur i skolan och i 
så fall hur kommer den i uttryck? Genom att finna ett svar på dessa frågor kan forskningen 
täppa igen några luckor beträffande skolornas del av det stora folkhemmet och dess relation till 
de, under denna tid så viktiga total- och civilförsvaret.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel redogörs det teoretiska förhållningssätt som jag utgår ifrån i denna undersökning. 
Jag har valt att använda mig av tre begrepp som kommer stå i fokus för att få en överskådlig bild; 
folkhemmet, välfärd och civilförsvarskultur.   

4.1 Folkhemmet och välfärden 
 

Under 1930-talet fanns det idéer som kommit att kallas för den svenska modellen, vilka 
omsattes i praktik på 1950- och 60-talen. Begreppet är omstritt och kan användas i olika 
kontexter, men sägs vanligen inrymma ”en solidarisk lönepolitik enligt den så kallade 
Saltsjöbadsandan.”56 Det var under 1940 och 50-talet som denna svenska modell förverkligades 
genom bland annat sociala reformer såsom det generella barnbidraget, obligatoriska 
sjukförsäkringen och investeringar i skolan och det var även här omkring som den svenska 
modellen presenterades som metaforen Folkhemmet.57 Men redan år 1928 kunde svenska 
medborgare höra om folkhemmet: ”I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, 
hjälpsamhet”,58 Per Albin Hansson talade om att medborgarna i Sverige skulle ta gemensamt 
ansvar att värna om varandra och skydda varandra i fred liksom i krig. Han kallade idén för 
folkhemmet och refererade till att samhällsstaten och kommunen var för alla det gemensamma 
goda hemmet. Ett hem som inte kände till några privilegierade, inte försökte skaffa sig fördelar 
på andras bekostnad och inte såg ner på någon.59 Detta tal anser många utgjorde 
utgångspunkten för metaforen i det politiska språket, men begreppet myntades redan 1909 av 
dåvarande jordbruksministern Alfred Petersson när han lämnade högerregeringen för att bli mer 
liberal. Vid 1912 användes folkhemmet av statsvetaren Rudolf Kellén och det som 
karaktäriserar folkhemmets tidiga användning var det konservativa sammanhanget.60 
    Det finns en del olika perspektiv att applicera på folkhemmet men ett vanligt synsätt är att 
betona den politiska laddningen i begreppet, då den socialdemokratiska visionen blir en motsats 
mot den borgerliga världen. Studeras denna dimension finns ett intresse att studerar andra 
samhällsbeskrivande begrepp såsom välfärden. Jag kommer i denna uppsats använda mig av 
begreppet välfärden, men exkludera studien av folkhemmet via den politiska dimensionen och 
istället fokusera på folkhemmet som metafor, att Sverige skulle bli ett hem för folket och 
präglas av jämlikhet. Många forskare, bland annat Mikael Hallberg och Tomas Jonsson väljer 
att i boken Allmänanda och självtukt betona begreppet folk i folkhemmet men i denna uppsats 
är det istället intressant att betona hemmets betydelse eftersom hemmet har en framstående roll 
i Lgr69, som utgör en central utgångspunkt för denna uppsats. Dessutom kan hemmen även 
kopplas med civilförsvarskulturen, som återspeglas i det fokus som flyttats från front till 
hemmafront. Kalla kriget kännetecknades, som tidigare nämnts, av upplösningen av gränser 
och eftersom kriget fanns överallt och ingenstans var hemmafronten den enda synliga fronten, 
enligt Cronqvist.61  
Detta framhållande av hemmet i Folkhemmet, utesluter dock inte användandet av begreppet 
som helhet, utan de används bara på olika sätt. För att kunna klargöra folkhemmets fäste 

                                                
56 Cronqvist, Marie, Mannen i mitten, ett spiondrama i svensk kallakrigskultur, Carlsson bokförlag, Stockholm, 
2004, sid. 70. 
57 Cronqvist, 2004, sid. 70.  
58 Per Albin Hansson, tal vid remissdebatten i riksdagens andra kammare den 18 januari 1928. Allmänt kallat 
folkhemstalet.  
59 Per Albin Hansson, tal vid remissdebatten i riksdagens andra kammare den 18 januari 1928. Allmänt kallat 
folkhemstalet. 
60 Exempelvis, Isaksson, Anders, Per Albin Hansson, I Vägen mot folkhemmet, Stockholm 1985, sid. 248.  
61 Cronqvist, 2009, sid. 172.  
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behövs dock en inblick av de personer, beteenden och texter som överlevt och det är därför 
nödvändigt att lokalisera några framträdande personer syn på hemmet. Teoretikern Ellen Key 
ansåg att 1900-talet skulle komma att bli barnets århundrade och hade en övertygelse om att 
hemmet formade individen. Hon ses som en framträdande debattör vid sekelskiftet, en period 
av stora samhälleliga förändringar då människor började flytta till städer. Hennes idealhem låg 
istället på landet och synen på hemmet beskrevs som ”barnet, kärleken och den vårdande 
kvinnan.”62 och de förändringar som inträffade gav samhället en ny familjeideologi som 
betonade kärleksförhållandet och föräldraperspektivet. Hemmet blev snart en nationell symbol 
och historikern Nils Edling anser i avhandlingen Det fosterländska hemmet om ett typiskt 
svenskt hem i centrum under sekelskiftet. Edling bedömer hemmets betydelse i folkhemmet 
som ett uttryck för svensk identitet och kan komma ses i exempelvis de rödmålade trähusen på 
landsbygden. I städerna blev hemmen en gemensamhet där olika tankeriktningar kunde 
mötas.63 Den som bröt mot Ellen Keys idealhem på landet var Lubbe Nordström, som istället 
förespråkade hemmen i staden. Han talade om hygienens betydelse i hemmet, en metafor om 
hur samhället såg ut i stort: 

[…] det goda samhället är och måste vara genomskinligt. Det får 
inte finnas några mörka bakgårdar eller bortglömda gränder, inga 
människor som lever utanför samhällsgemenskapen och inga 
maktpyramider som är omöjliga att få inblick i.64 

Hemmet blev snart också det kollektiva hemmet som präglades av samarbete. Detta samarbete 
gällde på samhällets alla plan och kunde uppstå endast om parterna hade förtroende för 
varandra. Detta medförde ett mål där varje individ skulle ha förtroende och detta skulle vara så 
stort att ”även utformandet av det privata hemmet kunde vägledas av den vetenskapligt 
grundande sakkunskapen.”65 Men det var inte bara i hemmet som en gemenskap fanns, utan 
den skapades även i offentligheten, med staten som understödjare. Patrik Åker har i sin 
avhandling valt att använda sig av en modell som är en anpassning av Sociologen Robert 
Wuthnows analys om diskursiv gemenskap. Åker har valt att översätta diskursiv gemenskap 
som en samtalsgemenskap, vilken kan beskrivas utifrån texter som fluorerar i samhället. Denna 
gemenskap innehåller motsatspar som sätter gränser för vad som inbegriper hemmet. Åker 
menar vidare att folkhemmets genomslag utmärks genom balansen av överensstämmelser 
mellan sociala strukturer och ideologin. Om denna likformighet var svag, tenderar den 
marginaliseras men om den var stark tenderar den att ses som esoterisk och irrelevant. Denna 
samtalsgemenskap utvecklades och vid sekelskiftet fram till 1930-talet formades en gemenskap 
kring hemmen. Det utvecklades enligt Åker, strukturer om hur man kunde tala om hemmen och 
ett exempel på detta var att ”hemmen inte kunde ses som isolerat från samhället utan som en 
viktig del i det.”66 Ett riktigt hem kunde inte vara en människas ensak, utan präglades av en 
gemenskap, vilket gjorde att folkhemmets demokratiska, rättvisa och jämlika samhälle blev 
beroende av hemmet. Ett bra hem genererade trygghet, framtidstro, rättvisa och gemenskap 
medan ett dåligt hem genererade i otrygghet, orättvisa och ojämlikt. Trots att hemmet sågs som 
en integrerad del av samhället fanns det spänningar mellan etableringen och överenskommelsen 
med folkhemmet som tydliggör hemmets betydelse i samhället. 

                                                
62 Ambjörnsson, Ronny, i Key, Ellen, Hemmets århundrade. Ellen Key (i urval och inledning av Ronny 
Ambjörnsson), Stockholm, 1976, sid. 16.  
63 Åker, Patrik, Vår bostad i folkhemmet: bilden av hemmet i en organisationstidskrift, Nya Doxa i samarbete med 
Vår bostad, Diss. Stockholm: Univ., Nora, 1998, sid. 50.  
64 Qvarsell, Roger, 1982 i Ambjörnsson, Ronny (red.), I framtidens tjänst: ur folkhemmets idéhistoria, Gidlund, 
Stockholm, 1986. 
65 Åker, 1998, sid. 53.  
66 Åker, 1998, sid. 57.  
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    Tätt sammankopplat med folkhemmet är begreppet välfärd. Ett system som kanske mest 
förknippas med tiden efter andra världskriget och som traditionellt sätt dateras till 1930-tal. 
Under denna tid blev de sociala reformerna som välfärdsstaten kännetecknas av initierade i 
samhället och gavs en nyckelroll i senare politik.67 Staten och arbetsmarknadens organisationer 
påbörjade ett långt samarbete redan i slutet av 1800-talet, då det bland annat kom nationella 
krav på arbetsskydd, som kom att ligga till grund för framtidens välfärdsstat. När 
Socialdemokratin vunnit mark i början av 1930-talet framkom en rad nya ekonomiska idéer 
som fokuserade kring statens roll i ekonomin. Dessa nya idéer torgfördes bland annat av Alva 
och Gunnar Myrdals bok: Kris i befolkningsfrågan (1934). Paret Myrdal menade bland annat 
att den ekonomiska krisen och befolkningsfrågan hörde ihop och påpekade vikten av statliga 
ingripande i bland annat ekonomin. En reform som skulle krävas var utbyggnaden av teknisk 
infrastruktur. Satsade staten pengar på detta kunde det utgöra en viktig hävstång för samhällets 
utveckling. Bland annat skulle levnadsnivån höjas och klasskillnaderna minskas eftersom en 
god ekonomisk utveckling skulle leda till åtgärder som stimulerade köpkraften. Framtidens 
människor skulle alltså få de rätta förutsättningarna för ett gott liv.68  
    Historikern Gösta Esping-Andersen använder, i likhet med Paret Myrdals resonemang, en 
teoribildning kring välfärdsstaten som bygger på ett system där staten tar huvudansvaret för att 
kunna garantera medborgarna en viss nivå av välbefinnande. Finns det en stark välfärdsstat 
begränsas statens inflytande på befolkningens levnadsstandard, men ställer samtidigt större 
krav. För att kunna upprätthålla och finansiera systemet behöver det finnas en hög grad av 
sysselsättning, något som sågs centralt i socialdemokratins folkhem. Eftersom de nordiska 
länderna hade en hög grad av klassmobilisering genom bland annat en stark arbetsrörelse kunde 
det också utvecklas en generös socialpolitik. Även den starka traditionen av klasskoalitioner 
var en avgörande faktor. Staten hade arbetat klassöverbyggande i olika politiska reformer 
genom att både arbetar- och medelklassen gynnats.69 
    Endast en begränsad utbyggning av sociala skyddsnät förekom på 1930-talet, såsom 
moderskapspenning, barnbidrag och lagstadgad semester. Det var först efter andra världskriget 
som välfärdsstaten kom igång på allvar. En stor hjälp var andra länders efterfrågan i samband 
med Europas återuppbyggnad, vilket gjorde 1950- och 60-talen till en tid av konkreta 
välfärdsreformer. Den starka ekonomin gjorde bland annat så att den offentliga sektorn kunde 
omorganiseras och organisationer såsom vård och utbildning byggdes ut på allvar.70  

4.2 Civilförsvarskultur 
 

Jag har i tidigare kapitel påbörjat en förklaring av Cronqvists resonemang om 
civilförsvarskultur och i detta avsnitt kommer jag tydliggöra hur begreppet kan användas i en 
teoretisk kontext samt hur jag väljer att använda det. Trots att det i viss mån verkar självklart att 
man under ständigt hot av ett atomkrig, automatiskt får ett nytt sätt att tänka och agera, har jag 
självklarheten i åtanke samtidigt som begreppet ses utifrån en mer komplex kontext. 
Kopplingen som i denna uppsats görs mellan folkhemmet, välfärden och totalförsvaret skildras 
bland annat i Cronqvist text om Det befästa folkhemmet där hon anser att förvissningen om att 
folkhemmet fortlever även under jord är ett viktigt styrkebudskap i broschyren Om kriget 
kommer. En broschyr, som i denna uppsats inte fyller något direkt syfte i sig självt, men som 
används för att konkret visa på sambandet mellan folkhemmet och totalförsvaret utifrån en 
teoretisk aspekt.  
                                                
67 Humlesjö, Inger. 2005. Välfärdsstatens rötter i Andersson, Jenny, Björkman, Jenny & Humlesjö, Inger, 
Välfärdsstatens skräpvind: historiska spår i dagens välfärdspolitik, Studentlitteratur, Lund, 2005, sid. 7f. 
68 Humlesjö, 2005, sid. 32ff.  
69 Johansson, 2008, 138ff. 
70 Humlesjö, 2005, sid. 37. 
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    Cronqvist utgår bland annat från broschyren Om kriget kommer som alla svenska hem fick 
under 1961. Gemenskapshetsberättelser i både fredstid och krig symboliseras av hemmets och 
familjens livsnödvändiga beredskapsbygge, precis som Åker resonerar om, och Cronqvist 
menar att folkhemmets värden skrivs in i dessa berättelser och ”det hotande kriget bildar fond i 
berättelsen om den ständigt framåtskridande svenska välfärden.”71 Åren mellan ödeläggelsen i 
Hiroshima och Nagasaki år 1945 fram till Berlinmurens fall år 1989 präglades världen av ett 
hot om ett tredje världskrig. En framtid med kärnvapen och krig var inte långt borta och 
påverkade såväl politiker och makthavare, som vanliga individer. Människors vardagliga 
föreställningar om framtiden var många gånger ett atomkrig, vilket också sågs i 
samtidskulturens många områden. Litteratur, konst och populärkultur, allas gestaltningar av 
framtiden fick en betydande roll eftersom det kommande kriget var något människor vid denna 
tid förväntades sig och faktiskt förberedde sig inför vardagen. Det ständiga hot kalla kriget 
medförde, ledde till en civilförsvarskultur, ett sätt att tänka och agera för de civila.72  
    Tidigare forskning om civilförsvar (då i huvudsak amerikansk forskning) utgick från 
politiskt-historiskt propagandaperspektiv. I den civilförsvarskultur som Cronqvist här talar om 
sätts istället budskapet i civilförsvarstexterna i fokus och fångar ett kulturellt perspektiv. Frågor 
som Cronqvist ställer i sin forskning är följande: 

Hur skapas mening kring det totala hot som kärnvapenkriget innebar? 
Vilka grundläggande symboler och metaforer används? Med vilka 
betydelser laddas begrepp som atomålder, totalt krig och totalt försvar, 
eller andra för samtiden och för det civila försvaret centrala begrepp 
som hem och familj?73 

Den sista frågan är i mitt fall intressant att titta närmare på. Cronqvist studerar en broschyr men 
frågan går även att ställa i mitt sammanhang, hur laddat var egentligen begreppet civilförsvar 
och totalförsvar i skolan? Var det så pass laddat att det går att tala om en civilförsvarskultur? 
    Det fanns under de första decennierna av 1900-talet en motsättning mellan försvaret och 
folket som var inkapslat i uttrycket `det befästa fattighuset´, men som sedan försvann efter 
andra världskriget. Denna idé om neutralitet och metafor om folkhemmet har enligt Cronqvist 
mer än en gång beskrivits som ”den svenska efterkrigstidens fundament, två pelare på vilka en 
nationell identitet byggdes.”74 Sverige hade som mål under kalla kriget att hålla landet utanför 
krig och bygga ett framgångsrikt välfärdssamhälle. Samhället skulle präglas av trygghet, både 
ekonomiskt, politiskt och socialt och förutsättningen för detta var samhällets likasinnade 
karaktär ett ”dominerande puritanskt ethos: arbetsamhet, skötsamhet, återhållsamhet, 
sparsamhet.”75 Gemenskapen, ordningen och tryggheten behövde en ständig beredskap och 
vilja att försvara sig för att den skulle kunna upprätthållas, såväl i det lilla hemmet som i det 
stora folkhemmet. Folkhemmets vision om trygghet och strängheten ansågs här vila på den 
minsta enheten i samhället. Folkhemsbygget präglades av den patriarkala ordningen och tog 
folkvalda ledare, där stadsministern sågs som landsfader. Väljarna, det svenska folket, hade 
tilltro och tillit och samhället formades under socialdemokratiskt styre till en politisk kultur 
som inte särskildes från andra instanser i samhällsstrukturen. Dessa tankar om en samhällelig 
trygghet genomsyrade även civilförsvarskulturen.76 
    Som tidigare nämnts har forskning om civilförsvarskultur främst varit en amerikansk 

                                                
71 Cronqvist, 2009, sid. 170.  
72 Cronqvist, 2009, sid. 170f.  
73 Cronqvist, 2009, sid. 172. 
74 Cronqvist, 2009, sid. 193. Se även Sråth, 1992, och Johansson, 2001.  
75 Johansson, Alf W, 2001. ”svensk nationalism och identitet efter andra världskriget” i Johansson, Alf W. (red.), 
Vad är Sverige?: röster om svensk nationell identitet, Prisma, Stockholm, 2001, sid 11.  
76 Cronqvist, 2009, sid. 192f.  
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företeelse och Cronqvist refererar till Laura McEnaney, som har identifierat begreppet 
civilförsvarskultur i sin undersökning om hem- och familjediskurser på 1950-talet i USA. I 
undersökningen anser hon att begreppet kan kopplas till vardagslivets militarisering, där 
gränsen mellan det militära och det civila har upplösts. Civilförsvaret är enligt McEnaney unikt 
eftersom det inte alltigenom var militärt, men inte heller alltigenom civilt. Hon kallar det för 
paramilitärt program som är placerat mitt emellan förvarets prioriteringar och de kulturella 
ideal som efterkrigstidens hemmafront utmärktes av.77 Man kan här tala om en existens av en 
särskild civilförsvarskultur eftersom att ”den vardagliga militariseringen innebar att den statliga 
retoriken och planläggningen smälte samman med allt ifrån krigsminnen och familjeberättelser 
till folklig mobilisering.”78 Till och med de amerikanska presidenterna Truman och Eisenhower 
sammanfogade civilförsvar med ett sätt att leva. Det frodades alltså både politiska 
föreställningar och vardaglig praktik i civilförsvarskulturen, vilket genom det hot som ständigt 
fanns närvarande, bearbetades.79  
     

4.2.1 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan begreppen folkhemmet, välfärd och civilförsvarskultur knytas 
samman, där hemmets betydelse i folkhemmet blir ett uttryck för svensk identitet i ett 
välfärdssamhälle som skulle ta ett gemensamt ansvar och värna om varandra och skydda 
varandra i fred liksom i krig. Civilförsvaret blev i det svenska samhället en del av det kollektiva 
hemmet och gjorde att de civila tänkte och agerade på ett speciellt sätt. Det ständiga hot som 
medborgarna utsattes för kan sättas i relation till agerandet och detta ledde till att medborgarna 
ingick i ett folkhem med en civilförsvarskultur, som för svensken blev ett sätt att leva. Alla 
dessa tre begrepp kan alltså knytas samman till en kultur som utgör hur människorna levde och 
agerade under denna tid. 
    Folkhemmet och välfärden har använts på många olika sätt, inom många olika kontexter och 
Cronqvist använder begreppet civilförsvarskultur när hon analyserar broschyren Om kriget 
kommer. Jag kommer istället fokusera på skolans värld och se hur och om begreppen kan 
spåras i skolkulturen och se om det överhuvudtaget går att belysa en slags civilförsvarskultur, 
speciellt inom ämnet samhällskunskap. Vad hade skolan för funktion och hur hanterade man 
total- och civilförsvarsundervisningen i skolan i relation till det ständiga hot som fanns utanför? 
Kan man se välfärdssamhället spegla sig innanför skolans väggar och inom total- och 
civilförsvarsundervisningen? Fanns det en tanke om folkhemsprinciperna? 
    I denna uppsats använder jag dessa begrepp att luta mig mot när jag i det empiriska 
materialet försöker finna svar på mina frågeställningar.  

 

 

 

 

                                                
77 McEnaney, Laura, Civil Defense Begins at Home: Militarization Meets Everyday Life in the Fifties, Princeton 
University Press, Princeton, N.J., 2000. 
78 Cronqvist, 2008, sid. 456. 
79 Cronqvist, 2008, sid. 456. 
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5. Materialpresentation 

Eftersom uppsatsen syftar till att utreda sambandet mellan total- och civilförsvaret och skolan 
utifrån olika aspekter, behövs det också material av olik karaktär beroende på vilken 
frågeställning som behandlas. De tre aspekter som bygger upp undersökningens resultat är 
staten om total- och civilförsvarsundervisningen, totalförsvarsundervisningen i skolan samt 
civilförsvarsundervisningen i skolan. Därtill försöker jag i varje avsnitt upptäcka om det finns 
en antydan av en civilförsvarskultur i skolan. Här nedanför sker en presentation av samtligt 
empiriskt material som ligger till grund för denna uppsats.  
    Anvisningar för skolornas undervisning i olycksfallsvård. 1954 utkom en text på 30 sidor 
som utfärdandes av skolöverstyrelsen om anvisningar i hur skolor skulle undervisa i 
olycksfallsvård, en del av självskyddet. Detta utfärdande omarbetades och reviderades och fram 
till 1968 hade fyra utgåvor kommit ut. Rapportens mål var att eleverna skulle kunna de enklaste 
grunderna i olycksfallsvård, bland annat första hjälpen. 
    Civilt försvar: tidskrift för civilförsvar, ekonomiskt försvar, psykologiskt försvar. En tidning 
som med ca 10 nummer per år som utkom mellan åren 1963 och 1982. Tidningarna skildrar det 
svenska samhället och samarbete med total- och civilförsvar ur både en ekonomisk, politisk, 
psykologisk och militär aspekt. Här framställs även skolan och total- och 
civilförsvarsundervisningen. 
    Lgr69 med supplement Lgr69 II:plex, Lgr69, II:Oä H.  
Läroplanen för grundskola som utkom 1969, är en bestämmelse som utfärdades av Sveriges 
regering och anger bland annat de värden som skolan skall bygga sin undervisning på samt de 
mål som genomsyrar undervisningen och de mål som eleverna skall uppnå. Lgr 69 har även 
supplement som ger exempel och anvisningar till vissa avsnitt i Lgr69.  
    Läromedel. Studiepaketet Totalförsvaret, utarbetat på uppdrag av skolöverstyrelsen och 
utgiven av utbildningsnämnden, innehåller ett elevhäfte och ett lärarhäfte som belyser olika 
totalförsvarsfrågor och fokuserar på grupparbete. Paketet användes i en del svenska skolor 
under 1971 och framåt.  
    Läromedel. Studiepaketet utgivet av Sveriges äldsta utbildningsföretag Hermods år 1972 och 
kallas för Vårt totalförsvar. Här ingår ett arbetshäfte och ett faktahäfte som i sin tur ingår i 
Hermods So-program. Just detta material ingår i ämnet samhällskunskap. 
    Totalförsvaret i skolans undervisning. Föreningen lärare i samhällskunskap (FLS) 
presenterar en skriftserie där nummer 14 år 1973 behandlar totalförsvaret i skolan. Texten, som 
är 40 sidor lång och författad av gymnasieinspektören Stina Nicklasson, belyser hur 
totalförsvaret praktiseras av eleverna i olika ämnen, främst samhällskunskap. Dessutom finns 
det bilagor som behandlar brandförsvar och olycksfall med exempel på hur undervisningen kan 
utformas.  
    Åke Sundelins föredrag vid lärarkonferensen på Rosersberg den 6 okt 1972. 
Generaldirektör och chef för civilförsvarsstyrelsen 1948 - 1975, Åke Sundelin höll 1972 ett 
föredrag vid lärarkonferensen där han belyste och informerade om civilförsvarets samarbete 
med skolan. Frågor som exemplifieras var bland annat om skolan kunde klara uppgiften att 
hålla i totalförsvarsundervisning trots att den redan var överansträngd samt hur detta skulle gå 
tillväga.  

5.1 Avgränsning och urval 
 

Totalförsvaret och det civila försvaret i Sverige utformades parallellt med det kalla kriget. För 
att få ett vidare perspektiv av undersökningen som helhet krävs också en längre period att 
fokusera kring. Avgränsningen kommer framför allt att ligga kring 1960- och 1970-tal eftersom 
självskydd under en tid på 60-talet var en del av den icke-obligatoriska undervisningen. Fokus 
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kommer dock vara tiden runt Lgr69, som alltså blir en naturlig utgångspunkt eftersom det då 
skedde en reform i skolans värld som jag tagit fasta på i denna undersökning: nämligen 
införandet av totalförsvarundervisning.  
    Material om total- och civilförsvarsundervisning, utgiven av staten, är begränsad och urvalet 
grundar sig i material vars innehåll och underlag lämpar sig för uppsatsens ämne, alltså total- 
och civilförsvaret i skolans undervisning. Då skolans generella undervisning grundade sig på 
Lgr69, finner jag det lämpligt att använda denna läroplan som en del av det empiriska 
materialet. Här finns det tydligt uppställt om vad som skulle ingå i varje kurs, i varje ämne. För 
att få ett perspektiv på hur undervisningen skulle kunna gå till använder jag mig av anvisningar 
som belyser och ger exempel på hur totalförsvarsundervisningen gick till i skolorna samt delar 
av läromedel och studiepaket, utformat för total- och civilförsvarsundervisning. För att få en 
övergripande bild och ett vidare perspektiv av hur staten diskuterade frågor rörande total- och 
civilförsvarsundervisning använder jag mig av de föredrag som generaldirektör Åke Sundelin 
höll vid lärarkonferensen år 1972. Då det finns ett begränsat material utifrån 
totalförsvarsperspektiv som behandlar undervisningen i skolan finner jag det lämpligt att 
undersöka den framställning tidningen Civilt försvar gör om undervisningen under den aktuella 
tiden. Då det utkommit ca tio nummer per år mellan 1963 och 1982 måste det ske en 
avgränsning. Uppsatsen fokuserar kring Lgr69 och därför finner jag det lämpligt att undersöka 
tidningar mellan år 1968 och år 1973. Denna sexårsperiod belyser både reformer (bland annat 
den obligatoriska totalförsvarsundervisningen) och upptrappningen i samband med lanseringen 
av Lgr69 samt ett faktiskt resultat efter läroplanen trätt i kraft. Denna avgränsning och urval 
medför att jag får med samtliga aspekter i undersökningen och kan därför få fram ett resultat 
baserat på mina frågeställningar.  

5.2 Källkritik 
 

Alla undersökningar som görs kräver en eftertänksamhet och ett öppet sinne men eftersom jag 
bland annat är ute efter hur tidningar framställer totalförsvarsundervisningen i skolan finner jag 
inga källkritiska problem i det avseendet. När det gäller övriga källor konstaterar jag, liksom 
historikern Eva Österberg att ”Det finns inget material, text eller föremål som a priori är dåliga 
eller bra källor för en historiker. Allt beror på den frågeställning forskaren har.”80 De 
frågeställningar som framförs i denna uppsats riktar sig till olika typer av material. En del av 
dessa material är lämningar av något, snarare än berättelser om något. Åke Sundelins föredrag 
vid lärarkonferens på Rosersberg den 6 okt 1972, Läromedel, Lgr69 med supplement Lgr69 
II:plex, Lgr69, II:Oä H, samt Anvisningar för skolornas undervisning i olycksfallsvård tillhör 
dessa. Källorna är här det de utger sig för att vara, vilket innebär att äkthetskriteriet inte är 
något problem och jag har således inga källkritiska problem. Gällande läromedlen bör det tas i 
beaktande om sändaren och mottagaren. Skolöverstyrelsen, som utgivit Totalförsvaret, har en 
intention om att detta material skall användas i undervisningen, så även Vårt totalförsvar 
utgivet av Hermods. Mottagare är alltså skolelever runtom i de svenska skolorna. FLS 
skriftserie är något som utvecklar och underlättar för deras egen verksamhet. Dessa har använts 
i skolans undervisning, men är alltså inte skrivna för det specifika syftet, vilket gör att 
betraktaren måste fundera kring vem som är mottagaren och varför texten skrivs så som den 
görs, kanske finns det en politisk vinkling eller en annan tendens? 
 

                                                
80 Österberg, Eva ´litteratur och kultur, text och liv”, historisk tidskrift (Stockholm), 2002 (122), sid, [60]-65, 
2002, sid. 63. 
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6. Metod 

I följande kapitel redogörs de textanalytiska metoder som ligger till grund för denna 
undersökning samt tillvägagångssättet.  

6.1 Metodpresentation 
 

Då det finns många olika slags texter finns det också många olika perspektiv att angripa texten 
på. När jag analyserar tidningen Civilt försvar har jag valt att använda mig av en kvalitativ 
innehållsanalys och när jag analyserar resterande material har jag valt att använda mig av en 
kvalitativ textanalys med fokus på systematisering. Dessa metoder är snarlika, men innehåller 
också en del olikheter. Båda analyser utgår från den kvalitativa metoden, som lämpar sig när 
intentionen är att gå ner på djupet i en text och undersöka exempelvis de uppfattningar 
människor har om den värld de lever i, de unika inslagen eller nyanser.81 
    Ofta är det större kvantitativa material som studeras när en innehållsanalys används som 
metod. Dock anser forskarna Göran Borgström och Kristina Boréus att en innehållsanalys även 
kan vara kvalitativ och användas om syftet är att finna ett mönster i större material, i mitt fall 
tidningen Civilt försvar. Genom att undersöka textinnehållet systematiskt snarare än att räkna 
och mäta, kan det ske flera komplicerade tolkningar än det skulle göra i en kvantitativ 
innehållsanalys. Då studeras det implicita snarare än det explicita och modifieras för att passa 
ett specifikt syfte. För att kunna använda mig av en innehållsanalys i denna uppsats lämpar det 
sig att använda ett metodiskt verktyg som kallas för urvalskriterier. Dessa urvalskriterier sker i 
denna uppsats manuellt och är som följer: skola, totalförsvarsundervisning och självskydd. 
Funktionen urvalskriterierna har är att tala om vilka noteringar som skall göras i texten som 
analyseras. Ord och begrepp som står i relation till urvalskriterierna, i denna uppsats alltså 
skola, totalförsvarsundervisning och självskydd registreras och beskrivs för att sedan 
analyseras.82 
    Det resterande materialet studeras med hjälp av en kvalitativ textanalys, också med fokus på 
systematisering. Systematiken i denna metod går ut på att få fram det substantiella innehållet i 
en text, vilket sker genom noggrann läsning av det aktuella materialet. Metoden fångar in 
helheten och det centrala i texten, som i några fall är viktigare passager än andra. Filosofen 
Furberg anser att det handlar om att läsa texten aktivt, ställa olika frågor och se om frågorna 
kan besvaras av texten. Ofta handlar dessa om textens poäng, de egentliga argumenten och 
vilka premisser slutsatserna ligger på. Två typer av textanalytiska frågeställningar kan urskiljas: 
att systematisera innehållet och att kritiskt granska det. De undersökningar som bygger på 
systematisering syftar till att reda ut de tankestrukturer som ses i en text eller hos en aktör och 
som på ett eller annat sätt är viktiga. Aktörerna i texten kan vara alltifrån historiska personer 
såsom Aristoteles eller Newton till aktuella organisationer såsom civilförsvaret. 
Forskningsuppgiften består här i att lyfta fram och göra det väsentliga innehållet greppbart, så 
som det ser ut i den aktuella kontexten. Utöver denna typ av systematiserande undersökningar 
som ovan beskrivits finns det även typer som syftar till att logiskt ordna samt klassificera 
innehållet i texterna. Om man som forskare vill gå ett steg längre kan man använda sig av de 
kritiskt granskande undersökningarna som bland annat kan utgå från en idékritiks analys, en 

                                                
81 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, Lund, 2002, sid. 142. 
82 Bergström, Göran & Boréus, Kristina i Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening 
och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2012, sid. 50ff. 
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ideologikritisk analys eller en form av diskursanalys. 83 
    Eftersom ambitionen i denna uppsats är att klargöra de samband som fanns mellan skolan 
och total- och civilförsvaret, framför allt totalförsvarsundervisningen, anser jag det lämpligt att 
använda mig av en kvalitativ innehållsanalys då jag vill studera ett visst innehåll och hur de 
framställs i tidningen Civilt försvar. Urvalskriterierna passar här bra för att systematiskt välja 
centrala och viktiga delar av tidningsmaterialet som sedan kan analyseras. Den kvalitativa 
textanalysen med fokus på systematisering finner jag lämplig att använda på övrigt material då 
detta material i sin helhet fokuserar på valda delar av skolan och totalförsvaret. Istället för att 
använda urvalskriterier, klargör jag istället tankestrukturerna i texten och hos aktörerna som 
varit viktiga och på så sätt lyfter jag fram det väsentliga innehållet som jag sedan kan analysera.  

6.2 Tillvägagångssätt 
 

Används en kvalitativ analys är det inte sällan faserna i forskningsprocessen sker parallellt med 
varandra och på så sätt också glider in i varandra. Trots att det i flesta fall har skett en 
ordningsföljd i mitt tillvägagångssätt finns det också tillfällen som skett parallellt. I en 
kvalitativ innehållsanalys bör materialet i ett tidigt skede avgränsas. Detta gjorde jag genom en 
läsning av samtliga nummer av tidningen Civilt försvar på 1960- och 1970-talet. Därefter valde 
jag ut ett tidsspann som jag fann lämpligt och som jag ansåg kunde uppfylla en del av syftet 
med uppsatsen genom att belysa olika aspekter av totalförsvarsundervisningen och skolan. 
Därefter konstruerade jag urvalskriterierna. Tidningar som skulle analyseras skulle omfatta 
skolan, totalförsvarsundervisningen och/eller självskydd i någon mening. Därpå skedde en 
noggrann läsning av de utvalda tidningarna som skulle ingå i denna uppsats, för att plocka ut 
och markera de texter som betonade urvalskriterierna.  
   Samtidigt som denna fas i forskningsprocessen var igång skedde det en sökning på NAD om 
arkiverat material som var lämpligt att använda mig av för att uppfylla resterande del av syftet. 
Materialet som hittats analyserades sedan efter en kvalitativ textanalys med fokus på 
systematisering och tankestrukturer hos aktörerna i texterna för att få fram ett resultat. 
Dessutom skedde en aktiv sökning av gamla läromedel och studiepaket som skulle kunna 
fungera som empiriskt material. Båda analyserna som gjorts har sedan sammanfattats i 
resultatdelen. Gällande den teoretiska biten har inte mina teoretiska begrepp fungerat som 
utgångspunkter i första skedet, alltså sökandet av material. Däremot har jag i andra skedet, 
alltså inläsning av materialet utifrån mina valda metoder, läst det empiriska materialet samtidigt 
som jag kopplat innehållet med de teoretiska perspektiven, alltså folkhem, välfärd och 
civilförsvarskultur.  
    Med hjälp av mina metoder, teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning har de utvalda 
texterna sedan analyserats djupare och presenterats i resultat- och analysdelen, med ambition 
att besvara mina frågeställningar och således mitt syfte.  

 

 

 

 

 

                                                
83 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, sid. 210ff.  
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7. Resultat och analys av skolan och totalförsvaret 
 

I följande kapitel redogörs det resultat som framkommit från det empiriska materialet. För 
överskådlighetens skull redovisas tre huvudkontexter som var och en är kopplade till olika 
frågeställningar, samt en analys av dessa var för sig. Det första kapitlet behandlar relationen 
mellan staten och total- och civilförsvarsundervisningen och ställs därför i relation till 
frågeställning 1. Det andra kapitlet behandlar totalförsvarsundervisningen i skolan och ställs i 
relation till frågeställning 2. Den tredje huvudkontexten är civilförsvarsundervisningen i skolan, 
som ställs i relation till frågeställning 3. Den fjärde frågeställningen som behandlar 
civilförsvarskultur besvaras i samtliga kapitel. Efter att alla tre kontexter redovisats följer en 
slutanalys. Det bör också nämnas att huvudkontexterna inte är kopplade till ett specifikt 
material utan alla typer av material används i alla huvudkontexterna.  

7.1 Staten och totalförsvar- och civilförsvarsundervisningen  
 

Tidningen Civilt försvar, skolmyndigheten och totalförsvaret ansåg alla tre att undervisningen 
om totalförsvaret var viktigt i skolan och länsskolinspektören Hans Pettersson presenterade i 
tidningen Civilt försvar sin syn på elevers kunskap inom totalförsvaret, speciellt i självskydd, 
som han menade inte hade en självklar plats i schemat för totalförsvarsundervisningen. Detta 
löste skolstyrelserna med att utnyttja friluftsdagar eller inskrev ämnet i 
samhällsundervisningen, varav det sistnämnda ansågs vara den bästa lösningen. Inför framtiden 
ansåg skolstyrelserna även att arbetet i skolan skulle fortsätta främja elevernas sociala 
utveckling genom att samarbete utvecklades till en naturlig riktpunkt i skolan. Dessutom var 
det värdefullt att fortsätta samarbeta med organisationer som svarade för utbildningen i 
självskydd samt att lärarna fick studiedagar för få kunskap om frågor kring totalförsvaret.84 
    I Sundelins tal kan det utläsas att det under försvarsdebatten i maj 1972 uttalades ett problem 
om att allmänheten inte kände till civilförsvarets organisation och verksamhet, trots att den 
internationellt sett höll god klass. Den allmänna bilden av civilförsvarets utveckling ansågs inte 
giva en särskilt optimistisk bild och det fanns klara brister i samhällsinformationen, men vissa 
sektioner vidtog åtgärder för att kunskapsluckorna skulle fyllas igen.85 I Sundelins tal till bland 
annat skolöverstyrelsen och civilförsvarsöverstyrelsen försökte han ge en god 
försvarsupplysning som karaktäriseras av dåtid och nutid. Kunskapsbristen som fanns, gav 
ökade krav på skolan och en allmän strävan var att involvera så många institutioner på så 
många nivåer som möjligt.86  
    Läroplanen från år 1969 ansågs av tidningen Civilt försvar vara ett steg framåt för 
informationen till skolungdomarna om totalförsvaret och fick på så sätt en jämställd plats i 
skolan som andra samhällsområden. Utbildningsministern Sven Moberg framhöll att 
utbildningsväsendet omfattade alla stadiers utbildning och att skolväsendet hade två uppgifter: 
kunskapsmeddelande och personlighetsutvecklande. Både gruppen och den enskilde individen 
hade stor betydelse för totalförsvaret och detta medförde att totalförsvaret blev ett 
huvudmoment i Lgr69, vilket det inte var i läroplanen från 1962. De eleverna som hade ett 
speciellt behov av totalförsvarsundervisningen var de manliga eleverna som om några år skulle 
genomgå den grundläggande värnpliktsutbildningen. För att dessa elever skulle få tillgodose 
sina behov granskades informationsproblemet av en utbildnings- och 
försvarsdepartementsgrupp som fokuserade på en samordning mellan civilt och militär 
                                                
84 Civilt försvar, 1970:1, ”Viktigt att självskydd lärs i skolan”, Hans Pettersson, sid. 20f. 
85 Sundelin, Åke.”Föredrag vid lärarkonferensen på Rosersberg den 6 okt 1972” ur Åke Sundelins arkiv, volym 
15, krigsarkivet, Stockholm. 1972, sid. 6ff.  
86 Sundelin, 1972, sid. 12.  
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utbildning.87 
    I Sundelins tal påpekas det att problem med totalförsvarsinformationen visade sig då 
massmedia ständigt gav en bild av verksamheten och dess syndabockar och ansvariga som 
påverkade skolan och dess undervisning, vilket gjorde att det borde vara ”väl bäddat för en 
givande dialog mellan elever på den ena sidan och på den andra sidan läroboksförfattare och 
lärare och andra som svarar på utbudet.”88 Sundelin ansåg att behovet av 
totalförsvarsundervisning knappast behövde diskuteras utan snarare var det bristande intressen 
ifrån allmänheten som behövde komma upp till ytan. Dock fanns det många 
anknytningsmöjligheter, vilket innebar att de flesta eleverna borde kunna ”krokas in åtminstone 
på någon punkt, i något sammanhang, inom något område.”89 
    Allmänhetens okunskap och bristande intresse om försvarsupplysning bidrog till 
förhållningssättet i skolan. Det som höll intresset uppe från att bli helt obefintligt var 
värnpliktsvägrarna, u-landsgivarna och de kvinnliga officersaspiranterna som massmedierna 
kunde rapportera om och på så vis visade allmänheten att försvaret fanns. Sundelin diskuterade 
vidare och frestades att dra slutsatsen om att de som bestämde inte ville ha en effektiv 
information eftersom det resulterade i ökade krav på budgeten. Att höra något liknande om 
annan samhällsinformation hade han svårt att tänka sig och drog därmed slutsatsen att det var 
skillnad mellan försvarsinformation och annan verksamhet. En anledning till detta var att 
försvarsfrågan, till skillnad från andra frågor, alltid måste ses i ett internationellt perspektiv. 
Utbildningsväsendet kunde man sköta helt efter egna önskemål och intentioner, men försvaret 
blev beroende av en mängd obekanta faktorer. Sammanfattningsvis ansåg Sundelin i sitt tal att: 
 

Allt detta här tillsammantaget – misstankarna om subjektivitet, uppgiften 
att alltid till varje pris hävda behovet av ett starkt försvar, osäkerheten om 
den lämpliga strukturen, konflikten mellan grästrotsminnena och dom 
säkerhetspolitiska piruetterna – allt detta medverkar till att minska 
förståelsen och därmed intresset.90 

Trots massmedias bild av verksamheten, var det många medborgare som ville ha civilförsvaret, 
eftersom de ansåg att svenska medborgarna under alla förhållande måste skyddas. Tidningen 
Civilt försvar framhöll att civilbefolkningen inte skulle behöva bli överrumplad av det direkta 
kriget och under flera år hade civilförsvaret förberett hur tillvägagången skulle ske vid ett 
eventuellt krig. För de utrymmande som var i behov av särskilt omhändertagande eller 
omvårdnad fanns det särskilda planer utarbetade, dessa gällde bland annat skolbarn. I Sverige 
vid denna tid fanns det ca 600 000 elever enbart i grundskolan som skulle komma att behöva 
evakuera vid ett eventuellt krig. Dessutom frågade man sig hur skolan skulle klara av 
undervisningen vid sådana omständigheter. Det fanns en grundläggande bestämmelse som var 
utfärdad av Kungl. Maj:t om hur skolundervisningen skulle bedrivas. Den skolverksamheten 
som stod under skolöverstyrelsen skulle uppehållas även vid krig och krigsfara, om inte kungl. 
Maj:t bestämde annat. Dessa bestämmelser skulle även betraktas i samband med kommunens 
egen beredskapsplanläggning.91 För de kommunerna som skulle ta emot medborgare under krig 
skedde ett omfattande och betungande förberedelsearbete där undervisningslokaler var det stora 
problemet. Speciellt för högstadieelever var detta ett svårlöst problem eftersom de i hög grad 
var beroende av sina vanliga lokaler med tillhörande utrustning. Länsskolinspektör Gottfrid 
Westman ansåg att skolungdomar och undervisningen skulle ges högsta prioritet men att man i 
planläggningen förbisett skolväsendets egna behov av riktiga och bra lokaler. Detta kunde 
                                                
87 Civilförsvar 1971:3, ”Utbildningsväsendet och totalförsvaret” sid. 70f.  
88 Sundelin, 1972, sid. 12.  
89 Sundelin, 1972, sid. 12.  
90 Sundelin, 1972, sid. 17.  
91 Civilt försvar 1968:10, ”Skolundervisning under krigsförhållanden”, Gottfrid Westman, sid. 217ff.  
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komma att bli ett allvarligt socialt problem om inte undervisningen kunde organiseras 
ordentligt vid inkvarteringskommunerna, och blev således en primär fråga. Enligt lagen om 
kommunal beredskap skulle utrymningskommuner bidra inkvarteringskommuner på olika sätt 
för att gynna befolkningen. Utifrån skolväsendet innebar detta bland annat lärare och 
skoladministrativ personal, men även läromedel såsom böcker, arbetshäfte och diabilder. 
Tidningen Civilt försvar ansåg att det kunde verka som om att inkvarteringskommunerna hade 
en hel del mer arbete att göra än utrymningskommunerna men faktum kvarstod att 
utrymningskommuner fortfarande hade ansar för sina elever trots att de kommit på plats i en 
inkvarteringskommun. Därför var det viktigt att de två kommunernas respektive skolstyrelser 
hade ett nära samarbete med varandra.92 
    Skolöverstyrelsen kom i slutet av 1960-talet med närmare anvisningar för planläggningen 
och en provplanläggning hade gjorts inom några kommuner ibland annat Kalmar län. 
Planläggningen, som exemplifieras i tidningen Civilt försvar, skulle grundas på visa 
förutsättningar såsom att all undervisning vid den obligatoriska skolan i de 
utrymningskommuner som fanns, skulle nedläggas. De skolor som inte var obligatoriska skulle 
uppehålla undervisningen så länge det gick, sedan skulle dessa också stängas ner. I 
inkvarteringskommunerna skulle de obligatoriska skolorna hålla igång för både kommunens 
egna elever och de nyanlända och de skolor som inte var obligatoriska skulle hålla igång i så 
lång utsträckning som möjligt. I både Oskarshamn och Högsby har denna provplanläggning 
utförts. Den första frågan som kommunerna ställdes inför var hur utredningsarbetet skulle 
genomföras. Det blev snabbt klart att arbetet inte kunde föreskrivas respektive kommuners 
skolkanslier eftersom arbetet då blev alldeles för omfattande. När detta hade lösts med hjälp av 
experter på utredningsarbetet var den första uppgiften att beräkna elevunderlaget som 
skolöverstyrelsen hade gett anvisningar om. Nästa uppgift var att kartlägga 
inkvarteringsområdena och därtill vilka platser som undervisningen borde lokaliseras till. Det 
bästa vore om barnen hade cykel eller gångavstånd till skolan, i låg- och mellanstadiet gick 
detta bra men i högstadiet uppstod en del problem. I Oskarshamns kommun visade det sig att 
stadskärnans skolor inte var disponibla och lokaler tre kilometer från stadskärnan disponerades 
då. Gällande skolmåltider kom utredarna fram till att eleverna borde äta ett lagat mål mat per 
dag i skolan. Det mest svårlösta problemet var tillgången och fördelningen av läromedel. Man 
fick räkna med väsentligt sämre tillgång på läromedlen men i första hand använde man 
utrymningsskolornas läromedel. Dessutom antog man att flera inkvarterade barn hade med sig 
egna skolböcker men då medförde problemet att man fick en stor flora av olika läromedel, 
vilket gjorde att det skulle ställas stora krav på läraren. Lärarsituationen var en svår fråga att 
beräkna via provplanläggningen. Det enda man kunde beräkna var vilka lärare från den egna 
kommunen som kunde disponeras.93 
    Civilförsvaret genomförde ett samarbete med skolorna runt om i Sverige, samtidigt som 
informationen inte riktigt nådde ut. Detta medförde att civilförsvaret representerade en illusion 
av trygghet i en tid av kaos. Inom andra samhällsinstitutioner räckte det med att allmänheten 
visste och kunde sina rättigheter och skyldigheter, visste hur organisationen var uppbyggd och 
var man skulle vända sig till vid problem. När det gällde civilförsvaret var det något helt annat 
och Sundelin ansåg i sitt tal att man både målade fan på väggen och kastade bläckhornet på 
honom. Denna syn förorsakade även en svårtillgänglig dialog mellan försvarsmyndigheterna, 
politikerna och folket och frågan som ställdes var – kunde skolan klara en sådan uppgift?94 
    Även om skolan ständigt befann sig under förändring och ständigt var överansträngda av nya 
och gamla uppgifter som medföljde reformerna fanns det ett ansvar att axla. Ungdomarna hade 
                                                
92 Civilt försvar 1968:10, ”Skolundervisning under krigsförhållanden”, Gottfrid Westman, sid. 217ff. 
93 Civilt försvar 1971:6 ”Värdefulla erfarenheter från beredskapsplanläggning för skolan”, Hans Pettersson, sid. 
122ff. 
94 Sundelin, 1972, sid. 20.  
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tagit fasta på de luckor som fanns i försvarsresonemangen som exempelvis subjektiviteten, 
vilket gjorde det nödvändigt att försöka bryta ned kontaktproblemet. De äldre generationerna 
hörde inte till fokus, utan det var de unga som man skulle vilja nå tidigare, vilket gjorde att 
skolan ovillkorligt trädde fram som förmedlare, men kunde skolan klara en sådan uppgift? 
Sundelin menade att det inte var en lätt uppgift, och punktade upp en del problem: Metod- och 
materialutveckling, svårbedömt informationsbehov, utrymme, avgränsning av allmänna 
försvarspolitiska stoffet och det som föll under rubriken självskydd. För att kunna ta sig an 
dessa uppgifter skulle både skolan, totalförsvaret och politikerna vara övertygade om att 
uppgiften skulle angripas med intresse och allvar.95 Sundelin avslutade sitt tal med att 
sammanfatta sina önskemål och fem punkter om det fortsatta samarbetet mellan civilförsvaret 
och skolan: 
 

För det första att läromedelsmaterialet inte serveras färdiglagat av 
civilförsvarsstyrelsen, för det andra att trygghetskravet tillbakavisas och 
förutsättningarna för civilförsvarets verksamhet klargörs, självskyddets 
betydelse inte minst, för det tredje att stoffet reduceras till ett minimum, när 
det gäller dom organisatoriska detaljerna, för det fjärde att man försöker finna 
former för en kontinuerlig kontakt ute på fältet mellan skolan och 
civilförsvaret och för det femte att – ja, för det femte, att vi tillsammans med 
Ingvar Carlsson tänker på vad Luther sa en gång i ett bekant brev till Gustaf 
Vasa om vikten av att man undervisas så att man inte alltid måste se med 
andras ögon och tro andras omdömen!96 

År 1972 lades det stor vikt på totalförsvarsundervisningen i skolan. Tidningen Civilt försvar 
framhåller att många var intresserade av hur totalförsvaret studeras i skolan och 
gymnasieinspektör Stina Nicklasson ansåg att skolans väsentligaste uppgift var att ge kunskap 
om hur samhället fungerade. För att eleverna skulle få en helhetsbild var det viktigt att alla 
funktioner i samhället behandlades, däribland totalförsvaret. Grunden av skolans undervisning 
om totalförsvaret grundade sig bland annat på 1960 års utredning om försvarsupplysning (SOU 
1961:18). I Lgr69 var totalförsvaret ett huvudmoment, som tjänade till ledning för 
undervisningen.97 Informationschefen på civilförsvarsstyrelsen Ivar Österström, skrev i 
tidningen Civilt försvar att försvarsviljan och självskyddsförmågan skulle börja i skolan, men 
ställde även frågan hur eleverna kunde lära sig om inte lärarna hade tillräcklig kompetens? 
Inlärningsförhållandena hade inte varit de bästa – under tjugo års tid har skolan gått från 
femårig realskola, treårig realskola, till enhetsskola och grundskola. Dessutom nytt gymnasium 
1933,1954 och 1966 och åtta genomgripande läroplansförändringar. Det var inte bara eleverna 
som klagade, utan även lärarna. Österström menade att ”Det är i skolan som grunden skall 
läggas – kärleken till fosterlandet och viljan till försvar och andan i motståndet och vördnaden 
för det gamla och de gamla.”98  
 

7.1.1	  Diskussion	  av	  Staten	  och	  totalförsvar-‐	  och	  civilförsvarsundervisningen	  

Att undervisningen om totalförsvar och civilförsvar var viktig i skolan var nog alla aktuella 
parter överens om, men samtidigt ställs frågan hur mycket aktuella aktörer verkligen var 
beredda att göra för att undervisningen skulle få den status den förtjänade – som ett 
huvudmoment i Lgr69. Fem timmar var avsatta till undervisningen, men det kan snabbt 

                                                
95 Sundelin, 1972, sid. 22. 
96 Sundelin, 1972, sid. 24f.  
97 Civilt försvar, 1972:7 ”totalförsvaret i skolans undervisning”, Stina Nicklasson, sid, 150-151. 
98 Civilt försvar, 1971:4-5 ”Försvaret och LABAN – möt nya skolan på halva vägen”, Ivan Österström, sid, 89f.  
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konstateras att många inom skolans väggar, inte minst länsskolinspektören Hans Pettersson, 
tyckte det var alldeles för lite. Eftersom hot om krig ständigt knackade på dörren rådde det en 
civilförsvarskultur inom det svenska samhället, ett sätt att agera och tänka. Medborgarna nästan 
förutsatte att kriget skulle komma och man förberedde sig därefter. Men var verkligen fem 
timmars total- och civilförsvarsundervisning i skolan för lite? Det som kan utläsas från det 
empiriska materialet var att fem timmar faktiskt var för lite. För att hinna med fanns det vissa 
skolor som använde sina idrottsdagar för att lära eleverna om självskydd. I tidigare forskning 
kan vi se att det svenska konceptet för samverkan inom totalförsvaret utgjorde en stor och 
viktigt del av de förberedelser som under kalla kriget utfördes.99 Om tiden inte hanns med i 
skolan borde det vara klokt att försöka integrera undervisningen när tillfällen gavs, vilket i 
några fall också gjorde som exempelvis på idrottsdagarna. Samtidigt kan en nonchalans utläsas 
i detta sätt att agera, varför användes inte de fem timmarna som var avsatta för ändamålet? Och 
varför fanns det en sådan uppenbar tidsbrist när staten i många olika källor påpekade vikten av 
information och utbildning till civilbefolkningen? Strategierna som kan utläsas var såklart 
bättre än inget och lärarna förstod nog vikten av undervisningen, men fick samtidigt inte de 
medlen för att göra uppgiften viktig nog. Detta medförde, vad jag kan se, två grupper i frågan 
om statens syn på undervisningen om total- och civilförsvar. Dels värdesattes lärarens 
kompetens och den framtida utvecklingen där eleverna skulle få en social utveckling genom att 
samarbete utvecklades till en naturlig riktpunkt i skolan, dels ifrågasattes lärarnas kompetens 
och den utveckling som under de senaste åren skett i skolan. Den förstnämnda gruppen 
representerades framför allt av individer som rörde sig inom skolan och den sistnämnda 
gruppen representerades framför allt av total- och civilförsvaret, media samt allmänheten. En 
bidragande orsak till denna uppdelning, som Sundelin konstaterade i sitt tal, var bristen på 
information till både skolan och dess elever. Därtill gav utvecklingen inom civilförsvaret inte 
en särskilt optimistisk bild inför allmänheten, mycket på grund av den bild massmedia gav. 
Detta medför, trots att den aktuella tiden var skiftet mellan 1960- och 1970-talen, en känsla av 
det slutsatser som Lundgren drar i sin forskning, nämligen att civilförsvaret hade spelat ut sin 
roll och att man i många fall definierade totalförsvaret med krig och höjd beredskap.  
    Materialet påpekar en allmän rädsla för krig och ett allmänt bristande intresse för de 
omnämnda frågorna, men efter en reflektion av materialet handlade det nog egentligen enbart 
om en påtaglig kunskapsbrist i samhället och i skolan. Trots lärarnas kompetens fanns det 
mycket kvar att lära sig. Totalförsvaret och civilförsvaret var mycket mer än krig och höjd 
beredskap, vilket Sundelin försökte påtala i sitt tal 1972. De aktuella aktörerna var ödmjuka till 
kunskap- och informationsbristen och utnyttjade den genom att exempelvis använda redan 
befintligt material men utan att reflektera över materialet, men samtidigt fann viljan att göra 
något åt det - om tillräckligt mycket resurser fanns tillgängligt. Vid första anblick så vill jag 
påpeka att det faktiskt fanns resurser, exempelvis i Lgr69 med supplement stod det om vad som 
skulle finnas med i undervisningen och därtill några exempel. Dessutom hade staten kommit ut 
med anvisningar av olika karaktär, vilket hjälpte lärarna på traven. Problemet som här uppstod, 
precis som Sundelin framhöll i sitt tal, var att läromedelsmaterialet serverades färdiglagat. 
Lärarna kunde använda materialet utan att egentligen reflektera över dess innehåll. Detta var ju 
bra, eftersom tidsbristen gjorde att reflektioner inte hanns med. Men vad hände med 
kompetensen? Många gånger konstateras det i mitt empiriska material att det, förutom 
tidsbristen och den, ibland bristande kompetensen, inte var något fel på undervisningen, snarare 
låg problemet i allmänhetens bristande intresse och okunskap. Detta var något som inte bara 
involverade skolan, utan hela samhället. Blev det krig eller någon form av kris var det inte bara 
eleverna, utan även elevernas familj som påverkades, egentligen hela folkhemmet. Det är då 
inte konstigt att eleverna påverkas av den syn familjen hade om total- och civilförsvar. Skolan 
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och civilförsvaret genomförde många olika samarbeten, bland annat fanns det tillgång till 
kunnig civilförsvarspersonal när eleverna lärde sig om självskydd. Men trots detta samarbete 
nådde inte informationen ut, vilket, precis som Sundelin ansåg, skapade en illusion av trygghet 
i en tid av kaos.  
    Problemet som så tydligt uppenbarar sig, alltså kunskapsbristen i skolan och det bristande 
intresset från allmänheten, skulle dock kunna lösas. Däremot behövdes en tydlighet från både 
skolan, totalförsvaret och politikerna och en övertygelse av samtliga aktörer om att problemet 
angreps med intresse och allvar. Utifrån det empiriska material jag undersökt fanns det ett 
engagemang och allvar från både totalförsvaret, politikerna och skolan – så varför fanns 
egentligen problemet? Jag anser att Sundelin glömde en viktig aktör i sitt resonemang, 
nämligen allmänheten. Eftersom skolan och hemmen arbetade så nära varandra i och med 
Lgr69, påverkades de också av varandra. Precis som Åker antyder i sin teoretiska ram, var 
hemmen oerhört viktiga i det stora folkhemmet. I hemmen bodde allmänheten, alltså elever och 
föräldrar och deras intresse om området var bristfälligt och därför var det nödvändigt att även 
allmänheten hjälpte till att lösa problemet - det var inte enbart upp till skolan, totalförsvaret och 
politikerna. En annan aspekt som kan diskuteras är hur pass alvarligt de nyss nämnda aktörerna 
angrep problemet. Som framkommer i senare avsnitt fanns det i skolöverstyrelsens läromedel 
en viss oförmåga att pusha eleverna till att lära sig, istället skyltade man till eleverna om att 
nöja sig med och bara göra i mån av tid. Vilken signal sände de till eleverna?  

7.2 Totalförsvarsundervisningen i skolan  
 

Att lärarna var kompetenta och duktiga rådde det ingen tvekan om enligt tidningen Civilt 
försvar, men många lärare utgick ändå från att de inte alltid hade de kunskaper om 
totalförsvaret och dess samband med säkerhetspolitik som behövdes för att tillgodose eleverna 
de kunskaper som krävdes.100 Det spreds många fördomar runt om i landet om att det inte 
förekom någon undervisning om försvaret i skolan, vilket många ansåg som struntprat. Visst 
fanns det en tidspress, men totalförsvaret låg vid denna tid som ett huvudmoment och det skulle 
avsättas fem timmar till området. En annan fördom som spred sig var att lärarna enbart talade i 
negativa termer om försvaret. Visst var många lärare kritiska, det gick inte att undkomma, men 
långt ifrån alla. Lgr69 var uppbyggd på sådant sätt att lärarna fritt fick lägga upp 
undervisningen hur de ville, inom de ramar som fanns. Tidigare innehöll inte undervisningen 
försvarsområdet, vilket inte heller var nödvändigt, men attityden förändrades och man började 
ställa frågor om försvaret och samhället. I detta läge saknade skolan anvisningar för den typen 
av undervisning, men i Lgr69 blev det som tidigare nämnt mer strukturerat och 5 timmars 
totalförsvarsundervisning fick lärarna till förfogande för de elever som gick i årskurs 8.101 
    I läroplanen från 69 framhölls det tydligt att eleverna i samhällskunskap skulle, som ett 
huvudmoment, få lära sig samhällsfrågor rörande totalförsvaret.102 Läroplanens huvudmoment 
var kursplanens byggstenar och skulle fungera som betydande ledning för undervisningen. 
Dessa moment kunde behandlas mer eller mindre och det var inte nödvändigt att alla elever 
fördjupade sig i varje delmoment.103 Arbetsområdet om totalförsvar skulle enligt Lgr69 
innehålla följande delmoment och placeras i åk 8 eller 9 med ungefär fem 
undervisningstimmar:  
 

                                                
100 Se ex, Civilförsvar 1971:3, sid. 49, 70f, 80.  
101 Civilt försvar, 1973:1, sid, 53f.  
102 Lgr 69, sid. 182.  
103 Nicklasson, Stina, Totalförsvaret i skolans undervisning, Centralförb. Folk och försvar, Stockholm, 1973, sid. 
7.  
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Analys av vårt militärpolitiska läge. Internationella spänningar. 
Neutralitetspolitik. Historiska tillbakablickar. Försvar – pacifism. Civilförsvaret 
och civilförsvarspolitiken. Militärförsvaret och värnplikten. Vapenfri tjänst. 
Yrken inom totalförsvaret.104 

Skriftserien Totalförsvaret i skolans undervisning belyste arbetsområdet om totalförsvar som 
togs upp i Lgr69 och utöver delmomenten som angivits här ovan formulerades en del 
målsättningar där eleverna skulle kunna belysa den aktuella världspolitiska situationen om de 
motiv som fanns till svensk säkerhetspolitik, neutralitet och det totala försvaret. Dessutom 
skulle eleverna kunna ge en allsidig information om det svenska totalförsvarets organisation, 
uppbyggnad och uppgifter. Härigenom fick eleverna kunskap om att totalförsvaret var en 
samhällsfunktion sett ur ett större sammanhang och eleverna skulle kunna klargöra de uppgifter 
som varje enskild medborgare i landet hade inom totalförsvaret, både när det var fred och under 
krig.105 Rent konkret innebar detta att eleverna under fem timmar fick studera bland annat 
politiska grupperingar och maktbalansen i Europa, konflikter i världen efter andra världskriget, 
supermakternas globala intressen samt fundera ut tänkbara hot mot Sverige och hur dessa 
skulle kunna avvärjas. Tiden var här ett problem och delmoment var krävande för eleverna, 
men däremot ansågs det att totalförsvaret var ett sammanhängande problem och behandlades 
därför även i andra delmoment, vilket då gjorde att tidsramen blev lite vidare.106  
     Skolan ansågs under denna tid vara moderniserad och aktörer talade om ett futurologiskt 
anslag, vilket, exempelvis gymnasieinspektör Stina Nicklasson, verka motsägelsefullt med 
tanke på att totalförsvaret tog upp en stor del av samhällskunskapsundervisningen. Tanken på 
att lära ut om totalförsvar grundade sig på 1960 års utredning om försvarsupplysning107 där 
försvarsministern påpekade den möjlighet skolan hade att upplysa om totalförsvaret. Redan i 
Lgr62 nämndes totalförsvaret, men då endast som ett exempel på samhällsfrågor värda att 
behandla i åk 9. I kommentarerna framhölls det att:  

Vid behandling av momentet Medborgarna och försvaret kan man lämpligen 
utgå från den enskilde medborgarens uppgifter under beredskaps 
förhållanden och krig, bl a värnplikt och civilförsvarsplikt, samt betrakta 
försvaret som samhällsfunktion.108 

Under denna tid blev dock undervisningen om totalförsvaret ofta åsidosatt eftersom det fanns 
en knapp tidsram samtidigt som det fanns brist på motiverande och inspirerande läromedel. Vid 
senare delen av 1960-talet framstod det att totalförsvaret borde få ett större utrymme i skolan 
och i informationsutredningen – SOU 1969:48 – ansågs det att skolan och den undervisningen 
som bedrevs hade en grundläggande betydelse för all samhällsinformation. Då, liksom idag, är 
en av skolans viktigaste uppgifter att ge eleverna den kunskap de behöver för att förstå hur 
samhället fungerar och under denna tid tycktes det vara viktigt att eleverna då behandlade 
totalförsvaret i undervisningen, främst i ämnet samhällskunskap.109 I andra ämnen förekom 
också totalförsvarsundervisning och många gånger samordnades momentet med 
samhällskunskapen. I religionskunskap fanns där ett arbetsområde som kallades att möta våld – 
att använda våld. Följande delmoment skulle gås igenom:  

                                                
104 Sverige. Skolöverstyrelsen., Läroplan för grundskolan. 2, Supplement, Utbildningsförl., Stockholm, 1971, sid. 
51.  
105 Lgr 69; Nicklasson 1973, sid, 8f.  
106 Nicklasson 1973, sid. 9.  
107 Se SOU 1961:18. 
108 Läroplan för grundskolan, Stockholm, 1962; Nicklasson 1973, sid. 5. 
109 Nicklasson, 1973, sid. 5.  
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Frågor kring människolivets okränkbarhet. Olika former av 
våld. Det vidgade våldsbegreppet. Motiveringar för våld och 
ickevåld. Försvar och pacifism. Nationalism – 
internationalism. Samhällets sätt att möta våld och använda 
våld sett från etiskt synpunkt.110  

Omkring sex undervisningstimmar var utsatta för detta arbetsområde och skulle enligt FLS 
samordnas med området Vårt totalförsvar inom samhällskunskapen och var därför i 
årskursplanen placerat i åk 8. Anledningen till ämnesöverskridandet var att Att möta våld – att 
använda våld kompletteras och fördjupas i innehållet i Vårt totalförsvar. Exempelvis gick man 
igenom resonemang angående psykologiska, politiska och ekonomiska orsaker till väpnade 
konflikter. Det är viktigt att påpeka att en grund om detta hade lagts i årskurs 7 eftersom 
eleverna i Hi 3 hade arbetat med De båda världskrigens tid och skulle således kunna begrepp 
som fredsforskning och rättsskydd.111  
    Olika förlag gick att finna i läroplanens supplement II:OäH för de lärare som önskade en mer 
samlad undervisning. Det fanns ett samlat arbetsområde som kallades för SO 6 där Att möta 
våld redan var ämnesöverskridande mellan religionskunskap och samhällskunskap samt biologi 
och svenska. Detta område kunde delvis, eller till och med helt, ersätta andra exempel på 
tillvägagångssätt, de som kallades för Sk17 och Re26.112 I SO 6 var undervisningstiden 11 
timmar och behandlar bland annat reaktioner på aggression, rustning eller pacifism, 
neutralitetspolitiken och olika former av våld. Det fanns i Lgr69 en ytterligare fördjupning som 
kallades för SO 13 Sverige, Norden och Världen och genomfördes vanligen i årskurs 8. Inom 
detta fördjupningsområde föreslogs bland annat en genomgång av nationalism och 
internationalism, den svenska ställningen ur ett världsperspektiv, nordiskt samarbete och de 
nordiska ländernas historia under 1900-talet samt ett framtidsperspektiv och aktuella 
världspolitiska frågor. Inom detta arbetsområde sammanfogades religionskunskap, geografi och 
historia. Total- och civilförsvar var vid denna tid ett komplext område och behövde även 
belysas från en naturvetenskaplig bakgrund och de gjorde man i ämnena kemi och fysik, just 
för att få en uppfattning om den problematik som fanns. Inom ämnet kemi fokuserade man 
mest på den delen av civilförsvarets självskydd som kallades för brandförsvar. Delmomentet 
ingick i Oä4 Brandförsvar och innehöll bland annat ”experimentella undersökningar som visar 
förutsättningar för att eld ska uppstå och släckas”, ”hur man undviker att explosioner eller 
vådeld uppkommer” och ”luftföroreningar”.113 I fysik fanns det tre arbetsområden som bör 
beaktas i denna kontext. Dels en orientering som avsåg världen i stort och i smått, det vill säga 
att eleverna skulle få såväl ett makrokosmiskt som ett mikrokosmiskt perspektiv på bland annat 
galaxens uppbyggnad, rörelser och fördelning samt något om de kosmiska teorierna. Dels en 
beskrivning av den situation människorna befann sig i under den så kallade atomåldern (här 
rekommenderades ett samarbete med samhällskunskap, biologi samt kemi), dels kärnenergi, 
där eleverna fick en förståelse för kärnenergins betydelse för människan. Sammanfattningsvis 
skulle dessa moment inom kemi och fysik ge eleverna en kunskap om bland annat olika 
strålningsrisker och vilka skyddsåtgärder man kunde ta ifall man blev utsatt.114  
    FLS ansåg att eleverna skulle få en helhetsförståelse om total- och civilförsvaret och därför 
var intresset stort av att eleverna skulle få en ”upplevelseläsning”. Detta genomfördes då inom 
ämnet svenska och rörde sig ofta kring problem ur vuxenlivet. Litteraturen i årskurs 8 skildrade 
människors livssituationer i skuggan av kalla kriget och i årskurs 9 fick eleverna bland annat 
läsa om atombombens konsekvenser för Japan och dess befolkning. Exempel på litteratur var 
                                                
110 Nicklasson, 1973, sid. 10.  
111 Nicklasson, 1973, sid. 10f.  
112 Nicklasson, 1973, sid. 10f.  
113 Nicklasson, 1973, sid. 12. 
114 Nicklasson, 1973, sid. 12.  
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Michel de Castillo´s Ett barn av vår tid. På detta sätt fick inte eleverna bara lära sig om total- 
och civilförsvaret i teorin och praktiken utan också reflektera och diskutera de konflikter som 
uppstod runt om i världen och hur människor i ett krigshärjat land hanterade konflikter mot 
både samhället och mot varandra. Dessutom fick totalförsvaret i detta avseende även sättas in i 
ett internationellt perspektiv och inte bara i ett nationellt.115  
    De stora ställda kraven på lärarkompetens spred sig vidare till läromedlen, både gällande 
form och innehåll. Tidningen Civilt försvar framhöll vikten av en allsidig diskussion av ämnet 
och skolan ansåg att debatten skulle ge tillfälle till meningsutbyten om försvarsförberedelserna 
överhuvudtaget var motiverande. I skolans total- och civilförsvarsundervisning ansågs 
läromedlen vara en nyckelfråga. Det fanns hänvisningar till skolöverstyrelsens arbete med 
totalförsvarsfrågor, som under ett par år arbetade med denna typ av frågor och utarbetade ett 
läromedelspaket som granskades av totalförsvarets upplysningsnämnd (TUN). Efter ett 
godkännande av studiepaketet kom de att börja användas i skolan. 116 Utbildningsförlaget kom 
efter detta ut med läromedlet Totalförsvaret, som innehöll ett elevhäfte och ett lärarhäfte. 
Lärarna fick här tillgång till ett häfte uppbyggt på presentation av arbetsområdet, hänvisningar 
till Lgr69, informationsblad och förslag. Häftet framhöll samhällsfrågan totalförsvaret som 
viktigt och refererade redan från början till Lgr69: ”några andra viktiga samhällsfrågor bl a 
rörande trafiken, miljövården, totalförsvaret och bruket av tobak, alkohol och narkotika.”117 
Totalförsvarshäftet omfattade arbetsområdet totalförsvaret och hade som målsättning: 

• Att belysa den aktuella världspolitiska situationen och motiven till den svenska 
säkerhetspolitiken, neutraliteten och totalförsvaret 

• Att ge en allsidig information om det svenska totalförsvaret, dess uppbyggnad, 
organisation och uppgifter 

• Att härigenom få eleverna att se totalförsvaret som en samhällsfunktion i ett större 
sammanhang. 

• Att klargöra de uppgifter som den enskilde medborgaren har inom totalförsvaret både 
under fred och i krig 

• Att ge upplysning om vapenvägran och värnpliktsvägran. 

Dessa målsättningar påminner om de som FLS framhöll i Totalförsvarets i skolans 
undervisning och gav en så allsidig och objektiv information som möjligt. Lärarhäftet 
Totalförsvaret länkade dock samman dessa mål med ett konkret lektionsförslag vars 
uppbyggnad var på fem lektioner. Första lektionen gav läraren eleverna en presentation och en 
introduktion om totalförsvaret som avsåg att ge eleverna en fyllig bakgrund. Lektionen, som 
varade 40 minuter delades upp enligt följande: 10 minuter lades på presentation av 
arbetsområdet och elevmaterialet. 15 minuter lades på Sverige i den aktuella världspolitiska 
situationen. 10 minuter lades på de hot som fanns mot Sverige och vad totalförsvaret gjorde åt 
detta. 5 minuter lades på försvarskostnaderna. Material som här användes var bland annat den 
pressdebatt som FLS förde om Sverige behövde något försvar.118 Därefter skedde två lektioner 
grupparbeten som innehöll sju gruppuppgifter, en uppgift till varje grupp: Det militära 
försvaret, Civilförsvaret, Det ekonomiska försvaret, Det psykologiska försvaret, Försvarsviljan 

                                                
115 Nicklasson, 1973, sid. 12f.  
116 Civilförsvar 1971:3, ”Utbildningsväsendet och totalförsvaret” sid. 70f,  
117 Lgr69, sid. 182; Lärarhäfte, 1971: sid. 3.  
118 Totalförsvaret, Lärarhäfte, 1971, sid. 4. 
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hos svenska folket, Vad innebar vapenvägran samt Kan man forska i/efter fred?119 Dessa 
uppgifter täckte viktiga sidor av ämnet, men lärarna kunde även konstruera egna uppgifter till 
eleverna om det fanns möjlighet och tid. Varje grupp fick i arbetshäftet några tips och förlag till 
arbetsfördelning. Exempelvis fick grupp två, som skulle arbeta om civilförsvaret, tips på 
arbetsmaterial såsom Kurt Ek: civilförsvaret från år 1968, Sveriges totalförsvar, broschyren Om 
kriget kommer samt faktahäfte om civilförsvar. Tips på frågor var till exempel Vilka uppgifter 
har civilförsvaret? Hur är civilförsvaret organiserat? Vilka verkar inom civilförsvar och Vad 
innebär utrymning?120 De två återstående lektionerna gick till redovisning, diskussioner och 
sammanfattning. Problematiken av en redovisning framhölls här i lärarhäftet: det var inte någon 
direkt svårighet att redovisa ´rakt upp och ner´, utan det gällde att eleverna fick till en varierad 
och spontan redovisning. Det fanns även möjlighet för eleverna att själv välja 
redovisningsform, men modellen att blanda redovisning och diskussion för att berika, ansågs 
viktigt och borde följas. Redovisades var och en för sig var det lätt att eleverna skulle glömma 
bort fakta som redovisades när diskussionen skulle sättas igång. Det var också viktigt att 
eleverna själva fick var med och påverka redovisningstillfällena: skulle varje grupp redovisa i 
tur och ordning eller på något annat sätt? Här fanns chansen att diskutera med varandra och 
sedan meddela vad de kommit fram till. Om lärarna inte hann med arbetsområdet på fem 
lektioner, fanns det möjlighet att korta ner arbetsområdet någon lektion. I elevhäftet stod det en 
del om tillvägagångssättet som eleverna borde följa. Bland annat tipsade man om att eleverna 
redan från början skulle göra upp om arbetsfördelningen och redovisningen – vem skulle 
redovisa vad? Dessutom påpekades det i undervisningsmaterialet att tänka efter hur eleverna 
själv ville att andra skulle redovisa: ”Rabbla aldrig bara upp saker ur en anteckningsbok. Du vet 
själv hur sövande och tråkigt det är.”121 Redovisningen skulle vara väl förberedd. Eleverna 
skulle ta med sådant som de ansåg var av värde, anteckna stödord, förbereda eventuell skrift på 
tavlan så att inget onödigt skrevs upp, förenkla skissar, berätta vad publiken skulle göra – 
skulle de också anteckna? Diskutera med de andra gruppmedlemmarna så att redovisningen 
blev en helhet samt disponera tiden rätt, redovisningen skulle vara mellan 5-10 minuter.122 
    Arbetsförslaget, som utav undervisningsmaterialet både antogs fungera i en klass eller flera 
klasser samtidigt, var tänkt att ske på vårterminen i klass 8. Detta därför att eleverna, om 
läraren följde Lgr69:s planeringsförslag, precis hade arbetat med arbetsområdet ”Sveriges 
politiska liv och styrelse.” Totalförsvarsundervisningen kom då in i ett naturligt sammanhang 
och blev en slags tillämpningsövning eftersom det för eleverna var lätt att anknyta till 
beslutsprocessen och de samhällsekonomiska förutsättningarna för att sedan vidga perspektiven 
till de internationella sammanhangen. Lärarhäftet framhöll även att kriget kunde drabba Sverige 
och det var därför viktigt att eleverna lärde sig om hela totalförsvaret, inte bara den militära 
delen, men också att lärandet skedde objektivt och allsidigt så att eleverna själv kunde fatta 
ståndpunkt.123  
    Källmaterialet som användes för arbetsområdet, bland annat offentligt tryck som FLS och 
propagandatidsskrifter, ansågs i undervisningsmaterialet vara av den typ som många aktörer 
hade invändningar mot. Däremot framhölls det att samhällskunskapslärare var vana vid 
användandet av sådan avancerad litteratur, och dessutom var det viktigt för eleverna att stifta 
bekantskap med dessa texter för att lära sig kritisk granskning.124  
    Elevhäftet Totalförsvaret innehöll först och främst 11 informationsblad av olik karaktär. De 
tre första behandlade Sverige, Europa och världen, tre olika perspektiv för att kunna förstå det 

                                                
119 Totalförsvaret, Elevhäfte, 1971, sid. 15. 
120 Totalförsvaret, Elevhäfte, 1971, sid. 17.  
121 Totalförsvaret, Elevhäfte, 1971, sid. 15. 
122 Totalförsvaret, Elevhäfte, 1971, sid. 15.  
123 Totalförsvaret, Lärarhäfte, 1971, sid. 3f. 
124 Totalförsvaret, Lärarhäfte, 1971, sid. 5. 
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internationella sammanhanget. Uppgift fyra och fem framhöll konflikter och maktbalans i 
Europa efter andra världskriget och blad sex om hot och hotbilder. Därefter fokuserade man på 
Sverige och behandlade i uppgift sju-tio totalförsvaret, de säkerhetspolitiska målen, 
försvarskostnaderna och försvarsutgifterna. Till sist behandlade uppgift elva stormakternas 
kärnvapen.  Varje informationsblad/uppgift innehöll kartor eller diagram som konkretiserade 
uppgiften. Vid vissa uppgifter fanns frågor som skulle besvaras, men inte alla. De som inte 
hade några konkreta uppgifter utan enbart en karta eller diagram, var det upp till läraren, med 
hjälp av lärarhäftet, att berätta vad som skulle göras. Här följer ett exempel på en av de 
informationsblad som eleverna fick tillgång till: 

 

För att eleverna lättare skulle förstå texter och litteratur medföljde även en ordlista som beskrev 
viktiga och centrala ord utifrån kontexten kalla kriget. Exempel på ord var Allians, Blockad, 
Debatt, Folkrätt, Heta linjen, Konflikt, NATO, Pakt, Stormakt, Säkerhetspolitik, Totalförsvar, 
Vapenvägran, Warszawapakten och ÖB. Precis som i lärarhäftet upprepades det också ett antal 
gånger om vikten av att totalförsvaret diskuterades så allsidigt som möjligt för att eleverna 
skulle få en förutsättning att i framtiden ta personlig ställning i den så viktiga frågan.125  

                                                
125 Totalförsvaret, Elevhäfte, 1971, sid. 23f. 
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    Det utarbetades inte bara ett studiepaket utan flera. Ett av dessa användes i Värmlands län, 
efter att det ursprungliga paketet från Skaraborgs län fick positiv respons. I tidningen Civilt 
försvar skrevs det om studiepaketet på Tegnérskolan i Säffle som använde paketet flitigt i 
undervisningen av bland annat huvudläraren i samhällskunskap, Björn Salde. Salde menade att 
paketet innehöll filmer, ljudbildband, diabilder och broschyrer och till lärarnas förfogande 
fanns även faktahäfte, sammanfattningar, gruppuppgifter, fördjupningsuppgifter samt skriftliga 
prov. Det omväxlande materialet gjorde att eleverna blev intresserade för ämnet som skulle 
vara mellan fyra till sju lektioner. Återigen talades det om den bristande tiden lärarna hade och 
refererar till paketets utformare Carl-Gustav Linell och Lars-Inge Nyström. Inledningsvis så 
påpekades det att de förslag som fanns med i paketet enbart var förslag och lärarna kunde välja 
att använda dessa hela, eller delar av dem. 126 Ytterligare ett arbetsmaterial utkom år 1972 och 
hette Vårt totalförsvar. Liksom de andra materialen bestod detta utav ett faktahäfte, ett 
arbetshäfte och en lärarhandledning. Arbetsmaterialet, som ingick i Hermods So-program, 
utgjorde tillsammans ett arbetsområde på sex lektionstimmar inom samhällskunskapen där 
Hermods tyckte det var av vikt att eleverna lärde sig om: Sådan är den värld vi lever i; Den 
svenska säkerhetspolitiken; Hur når vi vårt säkerhetspolitiska mål? Totalförsvarets uppgifter; 
Totalförsvarets olika delar; Vad kostar totalförsvaret samt Säkerhetspolitiska alternativ. De sju 
huvudavsnitten, som var indelade i en grundkurs, en bildkurs och en blå kurs, kunde eleverna 
arbeta med beroende på tid och intresse. Även andra arbetssätt var tillåtna om läraren föredrog 
det. Till skillnad från läromedlet Totalförsvaret, som hade en klar målsättning för efterföljande 
arbetsområde, fanns det inte något övergripande mål för eleverna att klara i Vårt totalförsvar, 
utan inom en del arbetsområde fanns det vissa punkter som eleven skulle kunna när avsnittet 
var läst. Dessa mål handlade främst om att kunna återge en del fakta och gick att finna i början 
av vissa avsnitt. Exempelvis ansågs det inom avsnittet ”totalförsvarets uppgifter” viktigt att 
kunna nämna tre olika sätt att angripa länder i krig, ange huvuduppgiften för totalförsvarets 
fyra delar, räkna upp tre olika sätt som civilförsvaret använde för att skydda befolkningen, 
redogöra för det psykologiska försvaret samt veta vad som menades med en frivillig 
försvarsorganisation, i avsnittet totalförsvarets uppgifter.127 De avsnitt som inte hade några 
speciella mål satta var: Hur når vi vårt säkerhetspolitiska mål? och Totalförsvarets olika delar. 
Här är ett exempel på en totalförsvarsuppgift som tillhörde grundkursen: 

                                                
126 Civilt försvar, 1971:4-5, ”Värmländskt studiepaket om försvaret får gott betyg av samhällslärare” sid, 107f.  
127 Vårt totalförsvar, 1972, sid 14.  
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Den kurs som i arbetsmaterialet kallades för grundkursen belyste alla de huvudavsnitt som 
tidigare nämndes, därtill bilder och bildtexter. Fanns det ont om tid kunde istället bildkursen 
väljas, där eleverna istället analyserade bilder och kartor och tillhörande bildtext. Den blå 
kursen ansågs mer avancerad och kompletterade grundkursen. Den innehöll bland annat kortare 
stycken för bredvidläsning och belyste framför allt avspänning, säkerhetspolitik, totalförsvarets 
ledning, skillnaden mellan det militära och det civila, samt ett resonemang om hur Sverige 
kunde klara sig i alla lägen. Här ifrågasattes även det svenska totalförsvaret i frågorna: Varför 
har vi ett försvar om vi inte kan klara oss i alla lägen samt måste vi ha ett försvar?128 Den blåa 
kursen var alltså mer en diskussionskurs snarare än en faktakurs och det krävdes mer reflektion 
av både elever och lärare. 
    När en kurs hade valts, fanns det ett förslag i materialet att först läsa igenom faktahäftet för 
att sedan direkt arbeta med uppgifterna i arbetshäftet. Till grundkursen fanns det både lättare 
och svårare uppgifter, till bildkursen och den blåa kursen var uppgifterna inte kategoriserade i 
lättare och svårare, utan behandlades som enbart uppgifter. Utöver kursernas uppgifter fanns 
det korsord och diskussionsuppgifter för eleverna att arbeta med. De svårare 
grundkursuppgifterna hänvisades till elever som hade tid eller som hade ett extra intresse för 
området. Svårare uppgifter ansågs här vara allianspolitiken, regeringen och riksdagens 
bestämmande, Varför försvaret fanns samt civilförsvarsåtgärder. Givna svar fanns för samtliga 
uppgifter att finna i faktahäftet, förutom diskussionsuppgifterna som var mer fria att tolka. 
Precis som med läromedlet Totalförsvaret fanns det en del anvisningar om hur man borde 
arbeta med arbetshäftet och diskussionsgrupperna. Här ansågs grupper om tre till fyra elever 
vara ett bra antal för att diskutera uppgifterna. Exempel på diskussionsuppgifter behandlade var 
Förenta nationernas roll, Sveriges alliansfrihet, civilförsvarets uppgifter i krig samt 
försvarskostnader. Förutom i diskussionsfrågorna behandlade ett avsnitt i häftet kostnaderna för 
totalförsvaret, där det belystes om elevernas framtid. Betalandet skedde genom bland annat 
skatt, men även tjänstgöring såsom värnplikt, civilförsvarsplikt och tjänsteplikt. Det var viktigt 
att eleverna kunde tala om hur stora försvarsutgifter Sverige hade under ett år, det var till och 
med ett mål med kursen. Här följer ett exempel på hur en uppgift om försvarets kostnader 
kunde se ut:  

                                                
128 Vårt totalförsvar, 1972, sid 12f, 23f. 
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Förutom kostnader skrevs det även en del om civilmotstånd, som innebar att man inte mötte 
angriparen med våld. För att eleverna skulle få en egen uppfattning framhölls det även i texten 
argument för både för- och nackdelar med olika motstånd såsom civilmotstånd, gerillaförsvar 
samt yrkesförsvar.129 
    Korsordet som fanns i arbetshäftet kunde lösas om eleven hade tid och lust. De belyste 
sådant som tidigare tagits upp i faktahäftet såsom vilka medlemmar som fanns i NATO, men 
också andra saker såsom Asiatisk jätte, Hårt träslag och Är hösten ofta. 
    Förutom studiepaket och total- och civilförsvaret utkom annat material till lärarens 
förfogande och framhålls i tidningen Civilt försvar. Detta var bland annat Sveriges radios 
program som sändes i februari 1973. Radioprogrammet hette Vårt totalförsvar och ingick i 
radions så kallade SO-paket. Tidningen framhöll också läromedlen som bra och tyckte de var 
väl skrivna och helt sakliga och gjorde så att eleverna fick tillgodose sin kunskap som de 
behövde för att vid ett eventuellt krig veta hur man skulle agera.130 

7.2.1	  Diskussion	  av	  totalförsvarsundervisningen	  i	  skolan	  	  

Det bristande intresset allmänheten hade för totalförsvar- och civilförsvar har jag sedan tidigare 
redan kunnat konstatera. Ett annat konstaterande är lärarnas kompetens, eller enligt vissa 
aktörer, lärarnas bristande kompetens inom detta område. De fördomar som fluorerade i 
samhället vid denna tid, att lärare enbart talade om total- och civilförsvar i negativa termer, var 
kanske inte så konstigt i och med den okunskap som allmänheten erhöll. Det är intressant att 
nämna att lärarna faktiskt fick lägga upp undervisningen hur de ville, inom de ramar som fanns. 
Men tidspressen gjorde att många lärare valde de studiepaket som redan var utformade, och 
använde sig av dessa, utan vare sig reflektion eller diskussion om vad paketet egentligen 
innehöll. Trots vikten av reflektioner kring det som lärdes ut i skolan, bör det även framhållas 
att dessa studiepaket var utarbetade av bland annat SÖ, vilket borde legitimera innehållet, trots 
utebliven reflektion. Problemet som kan identifieras var kanske inte egentligen lärarnas 
bristande kompetens utan oviljan att lära sig mer om total- och civilförsvaret, just på grund av 
tidsbristen. Den redan så ansträngande miljön i skolan utökades i och med Lgr69 och den nya 
total- och civilförsvarsundervisningen. När lärarna då fick möjlighet att använda redan 
befintligt material kan det tyckas konstigt om de inte tog den chansen. Detta ledde säkert till en 
viss avslagenhet i undervisningen, men samtidigt går det att utläsa från det empiriska materialet 
att eleverna var positiva till undervisningen.  
    Det framkommer i materialet att det inte var nödvändigt att alla elever fördjupade sig i alla 
delmoment, totalförsvaret ett av dem, utan de så kallade huvudmomenten skulle fungera som 
ledning för undervisningen. Beroende på hur lärare då tolkade det som stod i Lgr69 blev 
undervisningen om totalförsvar antingen mer, eller mindre. Trots detta är det intressant att 
fundera över är hur det faktiskt var möjligt för lärare att på fem timmar skulle hinna med allt 
det som läroplanen anvisade. Tanken var att åtta olika punkter, alla knutna till totalförsvaret, 
skulle gås igenom under denna tid. Det kan således inte verka så konstigt att lärarna inte hann 
med. Däremot bör det påpekas att inte bara samhällskunskapens fem timmar stod till 
förfogande. Området integrerades med flertal andra ämnen, såsom svenska, religionskunskap 
och kemi, vilket skulle kunna öppna upp för ytterligare tid till området.  
    Det som dock hanns med relaterades ofta till totalförsvaret som en samhällsfunktion sett ur 
ett större sammanhang, hur gruppen och den individuella medborgaren skulle agera vid fred 
och krig. Detta perspektiv vill jag relatera till begreppet civilförsvarskultur - hur det ständiga 
hotet av krig medförde ett sätt att tänka och agera. Genom att undervisa om total- och 
civilförsvarsfrågor blev skolan indoktrinerad i denna civilförsvarskultur. Därtill kan 
                                                
129 Vårt civilförsvar, 1972, sid. 29ff.  
130 Civilt försvar, 1973:1, sid. 53f.  
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undervisningen och ett av dess mål; att eleverna kunde se totalförsvaret som en 
samhällsfunktion i ett större sammanhang, relateras till landets mål att bygga ett framgångsrikt 
välfärdssamhälle som skulle präglas av trygghet - både ekonomiskt, politiskt och socialt. 
Genom att lära sig om samhället och dess byggstenar skapades en förutsättning för tryggheten, 
ordning och gemenskap samt en kunskap och en beredskap att försvara sig. I hemmet lärde 
föräldrarna barnen, och i skolan lärde lärarna eleverna, vilket gjorde att välfärden kunde 
upprätthållas, såväl i det lilla hemmet som i det stora folkhemmet. Teorianknytningen tar upp 
folkhemmets vision om trygghet och strängheten ansågs vila på den minsta enheten i samhället, 
vilket gjorde att eleven och dess kunskap blev oerhört viktigt, precis som det påpekas i de 
SOU:er som aktualiseras i denna uppsats.   
    FLS ansåg att skolan var moderniserad under denna tid och det är intressant att relatera ett 
futurologiskt anslag med totalförsvarsundervisningen, vilket här blev motsägelsefullt, hur 
kunde skolan vara moderniserad om totalförsvaret tog upp en sådan stor del av 
samhällskunskapen? var en fråga som ställdes. Det bör påpekas ännu en gång att 
totalförsvarundervisningen enbart fick fem undervisningstimmar i Lgr69, vilket i det stora hela 
inte var en särskilt stor del av undervisningen, speciellt inte i kontrast till hur oerhört viktig 
kännedom om total- och civilförsvaret ansågs vara. Dessutom blev undervisningen ofta 
åsidosatt eftersom det fanns en knapp tidsram. Snarare skulle det kunna anses att totalförsvaret 
inte alls var omodernt, utan tvärt om. Däremot kan det tänkas att läromedlen och 
undervisningen inte var moderniserad, eftersom de fick så mycket kritik från olika källor och 
aktörer. Många ansåg att de var omotiverade och oinspirerande, men trots detta valde många 
lärare att använda sig av dem ändå. Ett läromedel som användes var FLS tidskrift och där ansåg 
många aktörer bland annat att eleverna skulle få en helhetsförståelse om totalförsvaret och 
därför var en ”upplevelseläsning” viktigt. Denna metod gjorde att eleverna fick reflektera och 
diskutera om de konflikter som uppstod runt om i världen och hur dessa hanterades, vilket gör 
att jag även i detta avseende vill relatera till den svenska välfärden och folkhemmet.  
    De flesta läromedel påpekade vikten av totalförsvarskunskap, samtidigt som det fanns en 
kraftlöshet och en nonchalans bland lärare och anda skolaktörer. Vissa läromedel ifrågasatte 
om totalförsvaret ens skulle finnas kvar och andra fastslog betydelsen av elevernas egna 
reflektioner och bedömningar om vad de läst. Tidningen Civilt försvar framhöll vikten av en 
allsidig diskussion av ämnet. Det skulle få finnas olika åsikter och ifrågasättande. Här håller jag 
med. Skolan ansåg att debatten skulle ge tillfälle till meningsutbyten om 
försvarsförberedelserna överhuvudtaget var motiverande, vilket de också gjorde i en del 
material genom just ifrågasättandet av total- och civilförsvarets existens. Trots dessa 
diskussioner ansåg staten att det var viktigt att lära sig om totalförsvar. Men det var också 
viktigt att diskussionen skedde så allsidigt som möjligt för att eleverna skulle få en 
förutsättning att i framtiden ta personlig ställning i frågan. Detta var grunden till det 
demokratiska Sverige och dess välfärdssamhälle. Den lilla individen var viktig i det stora 
folkhemmet, så även dess åsikter och värderingar.  
    Det är också av intresse att påpeka de olika färger olika läromedel väljer att använda sig av. 
Att färgen röd symboliserar fara eller varning är ett vedertaget fakta och några av läromedlen 
väljer att använda denna symbolik för att förstärka arbetsuppgifterna och dess påverkan på 
eleverna. Eleverna får alltså här använda olika sinnen för att förstå hur otroligt viktigt denna typ 
av undervisning är medan de lär sig.  

7.3 Civilförsvarsundervisningen i skolan  
 

På 1960-talet började man i skolan lära eleverna om självskydd. De två första delarna; 
olycksfallsvård och brandförsvar var obligatoriskt, men den sista delen som kallades personligt 
skydd var det inte. 
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    Kursplanen i Skolöverstyrelsens skriftserie – anvisningar för skolornas i olycksfallsvård 
framhöll sex lektioner med både praktisk och teoretisk kunskap och omfattade bland annat 
behandlandet av sårskador, förbandsläggning, benbrott och blödningar. Dessutom fick eleverna 
lära sig vilka regler som gällde, hur man hanterade chock samt de olika kännetecknen 
runtomkring olika typer av olyckor. Rapporten tog upp varje typ av olycka i flera olika moment 
där eleverna fick lära sig alla dessa moment teoretiskt, för att sedan öva praktiskt. Målet med 
kursen var att eleverna skulle få lära sig de enklare grunderna i olycksfallsvård och det fanns en 
del litteratur som ingick i kursen för att eleverna skulle få ut så mycket som möjligt teoretiskt. 
Dessa var utarbetade av Svenska röda korset och Sveriges civilförsvarsförbund och belyste 
bland annat första hjälpen vid olycksfall och hastigt insjuknande, konstgjord andning utan 
hjälpmedel och inblåsningsmetoden. En text eleverna skulle använda sig av var en broschyr 
utarbetad av civilförsvarsöverläkaren Walo von Greyerz, kallad civilförsvarsamariten. 
Broschyren tillkom på grund av att civilförsvarspersonalens önskemål och vänder sig till all 
personal som hade till uppgift att medverka vid transport av skadade. Dessutom var den, som 
framkom i skolöverstyrelsens anvisningar om olycksfallsvård, en handledning för 
självskyddsverksamhet. I texten stod det att alla medborgare kunde bli ställda inför uppgiften 
att ingripa för att rädda människor, om krig skulle utbryta. Trots att det bara var vissa 
kategorier inom samhället som hade en plikt att rädda liv (exempelvis läkare, sjuksköterskor 
och personal inom civilförsvaret) måste varje medborgare känna till sitt ansvar, varför man i 
skolan lät eleverna undervisas i totalförsvaret. Varje medborgare skulle förbereda sig och 
tillskaffa sig de nödvändiga kunskaper som behövdes i krig. Civilförsvarssamariten var inte en 
fullständig lärobok, eftersom man ansåg att teori inte var tillräckligt, utan måste kompletteras 
med praktik.131  
    För den praktiska biten fick eleverna en enkel förbandslåda innehållande bland annat 
gasbindor, bomull, cellstoff, sax och häfta. Vid de praktiska övningarna, som utfördes under 
totalt sex lektioner anvisar kursplanen till ett demonstrerande av personalen/instruktören på en 
elev, för att visa hur det skulle gå till. Först därefter fick eleverna utföra handlingen under 
kontroll och ledning av instruktören.132 Inledningsvis omfattade den första delen av boken den 
teoretiska biten och hur eleverna skulle gå tillväga vid olika olyckor. Exempelvis att en skadad 
snabbt skulle få sakkunnig hjälp och eftersom det ibland kunde vara svårt att omedelbart få 
hjälp av en sjuksköterska eller en läkare så behövde lekmän kunna första hjälpen. En första 
hjälp, som var riktigt utförd kunde göra stor nytta men en dåligt utförd första hjälpen kunde 
däremot skada mer än den gjorde nytta.133 För att eleverna skulle få lära sig en riktigt utförd 
första hjälpen fanns det i kursplanen allmänna regler. Man skulle exempelvis uppträda lugnt 
och stilla och ”vara varsam men inte senfärdig.”134 Kursplanen visade med både text och 
illustrationer hur det gick till vid olika typer av behandlingar och berättade steg för steg hur 
eleverna skulle göra för att lära sig rätt. Vid varje moment (exempelvis chock, sårskador, 
brännskador etc.) fanns det rubrikerna allmänt, kännetecken och första behandlingen. Vid 
exempelvis brännskador delade texten upp brännskadorna i olika omfattningar.135 
    Vid de praktiska övningarna fanns det allmänna anvisningar. Vid övningarna förband på -
hjässa, hand, armbåge och knä - skulle eleverna indelas i par med ”ettor” och ”tvåor” eftersom 
detta var parövningar. Förutom anvisningar till hur eleverna praktiskt skulle lägga om sår fanns 
det även anvisningar för hur eleverna skulle använda vissa specifika verktyg, exempelvis 

                                                
131 Greyertz, Wolo von, Civilförsvarssamariten, Stockholm läns civilfrsvarsförb. Stockholm, 1964, sid. 7f. 
132 Anvisningar för skolornas undervisning i olycksfallsvård: utfärdade av Skolöverstyrelsen efter samråd med 
Civilförsvarsstyrelsen, Svenska Röda Korset och Sveriges Civilförsvarsförbund, 4., omarb. uppl., SÖ-förlaget, 
Stockholm, 1968. 
133 Anvisningar för skolornas undervisning i olycksfallsvård, 1968, sid. 6.  
134 Anvisningar för skolornas undervisning i olycksfallsvård, 1968, sid. 6.  
135 Anvisningar för skolornas undervisning i olycksfallsvård, 1968, sid. 7ff. 
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mitella.136 Förutom praktiska övningar av typen omläggningar och konstgjord andning fanns 
det även ett moment som hette lyftning och transport. Liksom vid de andra momenten fanns 
även här allmänna regler som eleverna skulle ta hänsyn till. Enligt texten var det av yttersta vikt 
att eleverna fick lära sig göra rätt, oavsett vilket moment de stod inför inom olycksfallsvård. Ett 
påpekande i anvisningarna var att oförsiktighet eller okunskap nästan alltid ledde till att den 
drabbades tillstånd förvärrades och därför var det viktigt att eleverna inom lyftning och 
transport inte förflyttade i onödan – ”varsamhet räddar mer än brådska.”137 Dessutom skulle 
eleverna vid flyttning först bestämma metod – hur skall vi flytta den skadade? Först därefter 
fick man flytta den drabbade och inte tvärtom.138  
    En andra del av självskyddet var brandskydd. I FLS förklaras Konkreta kunskaper om hur 
bränder uppkom, hur det spreds och hur man släckte ansågs vara nödvändigt för alla att kunna. 
Inom den obligatoriska skolan förekom undervisning i brandförsvar på samtliga stadier. Inom 
detta område hade skolöverstyrelsen utgivit lämpliga och konkreta förslag i hur arbetet om 
brandskydd kunde organiseras och genomföras på skolor. Ett exempel för brandförsvar inom 
lågstadiet såg ut som följer: Det fanns ett intresseområde kallat ”Vi alla tillsammans” där ett 
avsnitt kallades ”om det brinner”. Detta avsnitt behandlades framför allt i åk 2 på lågstadiet och 
kunde utformas kring ett studiebesök på en brandstation. För att eleverna skulle få förbereda sig 
skedde det samtal och ordstudier i ämnet Svenska om exempelvis egna erfarenheter och 
upplevelser kring brand. På detta sätt kunde eleverna få inspiration till ett formarbete som 
handlade om ansvar, eld och beredskap. Vid studiebesöket på brandstationen fick eleverna till 
uppgift att se olika ord och symboler som betydde olika saker. Exempel på detta kunde vara 
brandpostflaggan och röd lykta (beredskap för oss) samt hjälmar och rökmasker (beredskap för 
brandmännen). Efter studiebesöket skedde ett grundligt efterarbete där eleverna själv fick agera 
genom att berätta och tydligt visa vad de har sett och fått lära sig under besöket. För att 
strukturera upp det använde läraren tavlan och sedan analyserades olika ord och ordgrupper 
(exempelvis beredskap för oss – beredskap för brandmännen) tillsammans i klassen. För att 
koppla detta till hemmen fick eleverna också lära sig att känna till vilken beredskap som fanns 
hemma. På så sätt fick eleverna både kunskap i samhällets beredskap och hemmets beredskap. 
Dessutom övades det utrymning på skolorna kontinuerligt.139 
    Brandförsvar på mellanstadiet behandlades lite annorlunda. I årskurs 4 stod området ”det 
brinner” i fokus under en vecka. Eleverna delas in i två grupper och följde ett redan färdigt 
schema. På måndagen samtalade eleverna om vad de sett och läst om bränder. Det skedde en 
läsning av tidningsnotiser och/eller litteraturtexter om bränder och dess skador och orsaker. 
Praktiska övningar skedde i hur man kunde släcka bränder med kvävning och vatten. På 
tisdagen förankrade man skolan med hemmet och samtalade om hur beredskapen såg ut i de 
olika fallen. Tisdagens undervisning var både teoretisk och praktisk och eleverna fick lära sig 
att iaktta, samtala och öva. Onsdagen inleddes med ett studiebesök hos brandkåren likt det 
studiebesök årskurs 2 gjorde. Eleverna fick vara med om en demonstration av exempelvis 
hjälmen och dess funktion. Därefter fick eleverna se hela brandstationen med särskilt intresse 
att försöka upptäcka anordningar och åtgärder för beredskap och skydd. Det som eleverna fann 
särskilt intressant fick de senare studera närmre med frågor och information från brandmännen. 
Torsdagen inleddes med redovisningar och sammanfattningar om det gångna studiebesöket 
samt hur det gick till när brandkåren kom till brandplatsen, hur de släckte elden och hur de 
skyddade sig själva. Området brandförsvar ingick i samhällskunskapen men förankrades även i 
svenskan då eleverna under veckan hade fått iaktta ord kring aktuella substantiv, verb och 
adjektiv. På fredagen avslutades temaveckan med att eleverna själva fick skriva en berättelse i 
                                                
136 Anvisningar för skolornas undervisning i olycksfallsvård, 1968, sid. 12f. 
137 Anvisningar för skolornas undervisning i olycksfallsvård, 1968, sid. 28. 
138 Anvisningar för skolornas undervisning i olycksfallsvård, 1968, sid. 28. 
139 Nicklasson, 1973.  
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stil med ”Den gången gick det lyckligt” eller ”när det brann”. Eleverna fick sedan redovisa sina 
berättelser i form av högläsning där publiken iakttog språket, orden och uttrycken.  
    På högstadiet skedde undervisningen i brandförsvar i årkurs 8 med både teoretiska moment 
och praktiska övningar. Skillnaden som framkom mellan mellanstadiet och högstadiet var 
omfånget av den teoretiska biten, som kom att studeras i samverkan mellan både 
samhällskunskap, fysik, hemkunskap och kemi i åk 8. Syftet med denna undervisning var att ge 
eleverna enklare grunder för hur brandsläckning gick till samt hur man kunde förebygga brand 
(brandskydd). Det teoretiska momentet kunde se ut som följer: i samhällskunskap kunde 
undervisningen behandla brandförsvarets organisation, brandförsäkring och 
brandlagstiftningen. I Fysik utgick undervisningen från värmens ledning, strömning och 
strålning och brandlarmanordningar. I hemkunskap fick eleverna vet vilka som är de vanligaste 
förekommande brandorsakerna i hemmet samt vilka åtgärder som kunde utföras. I Kemi fick 
eleverna vetskapen om vilket förutsättningar som behövdes för att en brand skulle uppstå, 
släckmedel och brandorsak. De praktiska övningarna i årskurs 8 ägde rum i anslutning till de 
teoretiska. Det var inte bara lärare och annan skolpersonal som skulle engageras utan även 
kommunernas brandkår, som med fördel kunde anlitas i en del av momenten, både teoretiskt 
och praktiskt. När eleverna skulle lära sig de praktiska övningarna skulle dessa föreläggas på en 
riskfri plats, exempelvis brandkårens övningsplats. Följande övningar skulle behandlas: 
släckning av brand i fibrösa ämnen såsom trä, papper eller textil, släckning av brand i 
brandfarliga vätskor samt livräddning vid brand. Arbetet skulle ledas av rektor, studierektor 
eller huvudlärare och varje klass eller grupp borde få två timmar till de praktiska övningarna. 
Undervisningen som helhet planerades, genomfördes och utvärderades av de berörda lärarna i 
samråd med varandra och de instruktioner som fanns.140  
    För att arbetsmomenten skulle kunna utföras på bästa sätt hade lärarna försetts med 
informationsmaterial. Eleverna i låg- och mellanstadiet fick två häften av ”vår skola” 1971 som 
behandlade temat brand och lärarna fick handledning i ”brandförsvar för undervisning i skolan” 
som brandskyddsföreningen gav ut 1972. Eleverna fick även tillgång till ”brandkunskap för 
alla” ”eld och brand”, ”släckmedel och släckverkan”, ”brandfarliga kemikalier, vätskor och 
gaser”, handbrandsläckare och filmmaterial (Eldens natur, skogen brinner och Kalle Ankas 
livräddningsplan).141 
    I tidningen Civilt försvar påpekas det att eleverna har en positiv inställning till total-och 
civilförsvarsundervisningen olika delar, speciellt i självskyddet visade skolstyrelsen ett stort 
intresse. Detta medförde att man bland annat i Kalmar län, lät samtliga högstadieelever delta i 
undervisningen om personligt skydd, som avsåg bland annat skydd mot ABC-stridsmedel142, 
orientering om skyddsrum och larmsignaler samt utrymning. För att komplettera 
undervisningen hade skolorna försetts med självskyddsmontrar som gav information och ställde 
frågor som eleverna kunde svara på och på så sätt testa sina kunskaper i självskyddets tre 
kategorier. Den värdefullaste erfarenheten ansågs var elevernas positiva inställning till 
utbildningen som dokumenterades i form av diskussioner. Men trots mycket positivt fanns det 
även några negativa aspekter som tidningen Civilt försvar framhöll, men bara enstaka fall. 
Anledningen till detta tros vara naturlig, eleverna fick lära sig skydda sig själva, vilket var till 
deras eget bästa och insåg detta snabbt och reagerade därefter. Precis som det stod i Lgr 69 så 
borde skolan och samhället utanför ha ett nära samarbete. Detta samarbete visade sig konkret i 
de experter som medverkade i undervisningen och eleverna fick på så sätt mötta och lärt känna 
de som hade mest kunskap om självskydd. 143 I Vimmerby lät skolorna eleverna lära sig 
självskydd på idrottsdagarna, då skolledningen i grundskolan ställde in idrottsdagarna till 
                                                
140 Nicklasson, 1973. 
141 Nicklasson, 1973, sid. 36f.  
142 Betyder: kärnvapen samt biologiska och kemiska stridsmedel 
143 Civilt försvar, 1970:1, ”viktigt att självskydd lärs i skolan” Hans Pettersson, sid, 20f. 
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förfogande för civilförsvarsförbundet. Istället för att spela fotboll undervisade eleverna i 
självskydd. Dock delade eleverna inte alltid uppfattningen om att det var roligt med självskydd 
eftersom de hellre ville spela fotboll eller utföra annan idrott. Därför delade man i Vimmerby 
upp dagen: på förmiddagen utbildades eleverna i självskydd och på eftermiddagen hade de 
orienteringslöpning. Längst de 5 km fanns det frågor om förmiddagens utbildning, vilket gjorde 
att man knöt ihop säcken och lät eleverna visa vad de hade lärt sig. Eleverna var positiva vilket 
gjorde att Kalmar län ville fortskrida med denna typ av undervisning.144  
    När eleverna satt inne i skolsalen fick de en varierad undervisning som gjorde att de blev 
intresserade för självskydd.145 För att se om eleverna fick rätt kunskap och information åkte 
civilförsvaret runt och utvärderade en del skolor. Denna utvärdering fick läsarna av tidningen 
Civilt försvar ta del av. Den inledande texten påpekar vikten av information men ställde också 
frågan hur denna information skall läggas upp för att nå ett gott resultat. Utvärderingen var 
således en underökning av frågan och genomfördes på två skolor i Karlstad under år 1973. För 
att civilförsvaret skulle få maximal utdelning fick eleverna på de två skolorna göra ett prov 
några dagar efter informationsföreläsningen. Proven var olika på de båda skolorna och kallades 
i undersökningen för Prov 1 och Prov 2. Däremot innehöll informationsföreläsningen samma 
material, men olika föreläsare. För att fånga elevernas intresse valde man i båda skolorna att 
starta föreläsningen med ett klipp från filmen Katastrof, där eleverna uppmanades att föreställa 
sig vad som kunde hända i vid en katastrof eller i en krigssituation samt vilka konsekvenser 
som kunde ske om det inte fanns en räddningsstyrka på plats. Därefter fick eleverna lära sig om 
organisationens uppbyggnad som kompletterades med diabilder och ljudsekvenser. 
Föreläsningen avslutades med att eleverna fick se en inspelad nyhetssekvens som visade en 
tänkt krigssituation. Proven var uppbyggda med frågor från informationsföreläsningen och 
resultaten ansågs vara godtagbara.146  Proven som gjordes hade samma frågor, men utifrån 
olika perspektiv. Här nedan finns några exempel: 

Sveriges nuvarande försvar är ett totalförsvar. Kan du ange vilka 
delar som, förutom det militära försvaret, ingår i detta 
totalförsvar? Civilförsvaret kan sägas ha tre huvuduppgifter. En 
av dessa är att skydda liv. Vilka är de två andra? Vad tycker du 
om civilförsvarsinformationen? Ange gärna vad du tyckte var 
bra/och eller vad du tyckte vad mindre bra.147 

 
Vissa frågor som Sveriges nuvarande försvar är ett totalförsvar. Kan du ange vilka delar som, 
förutom det militära försvaret, ingår i detta totalförsvar? ingick även i mätningar av 
försvarsattityder som genomfördes av Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. Dock 
kunde man utläsa från resultaten från de båda proven att elevernas kännedom av civilförsvarets 
var större än för det psykologiska försvaret.  
    Trots att de var två olika prov som genomfördes fick eleverna svara på samma frågor, men 
utifrån olika perspektiv. Ett exempel var frågan om totalförsvarets civila delar, där Prov 1 
använde en bild med åtta olika länkar, där varje länk representerade en totalförsvarsfunktion. 
Prov 2 använde istället den ”traditionella” bilden med fyra pelare. Många frågor fick liknande 
svarsfördelningar, men där fanns också exempel där eleverna på ena skolan gjorde bättre ifrån 
sig. Slutsatsen som drogs var att många elever hade tillgodosett sig informationen på 
föreläsningen och resultatet blev till stor del en positiv upplevelse för eleverna. Däremot fanns 

                                                
144 Civilt försvar, 1970:8-9, ”Personligt skydd på annat sätt” Per Sterling, sid. 194. 
145 Civilt försvar, 1971:4-5, ” Värmländskt studiepaket om försvaret får gott betyg av samhällslärare” sid, 107f.  
146 Civilt försvar, 1973:7 ”Civilförsvarsinformation i skolan – ett försök med utvärdering” Lars Bjergestam, sid. 
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147 Civilt försvar, 1973:7 ”Civilförsvarsinformation i skolan – ett försök med utvärdering” Lars Bjergestam, sid. 
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det, som tidigare nämnts, vissa skillnader och på vissa frågor var det en markant skillnad 
mellan de två proven. Frågan Civilförsvaret kan sägas ha tre huvuduppgifter. En av dessa är 
att skydda liv. Vilka är de två andra? var en sådan. Eleverna som gjorde Prov 2, var klart bättre 
än de eleverna som svarade på Prov 1, trots exakt samma information. Faktorerna som 
påverkade här ansågs vara många, men man uteslöt inte hur informationsföreläsningen gick till 
och vad som poängterades mer eller mindre, beroende på föreläsning. Dessutom ansåg man 
även att en faktor ”torde kunna tillskrivas den allmänna förenklingen som informationsstoffet 
genomgick före den andra informationen.”148 En annan fråga som också hade en markant 
skillnad var frågan som handlade om var informationen till allmänheten fanns tillgänglig vid ett 
krigsutbrott. Vid denna fråga, liksom vid förgående, var provsvaren på Prov 2, klart bättre. En 
faktor som här tycktes påverka var framställningen av informationen på föreläsningen som var 
lugnare och mer förenklad för elever som gjorde Prov 2, jämfört med de som fick göra Prov 1.  
    Sammanfattningsvis var det en relativ liten skara som inte hade något svar på frågorna, vilket 
betydde att det fanns ett visst intresse, särskilt gällande skyddsrum. Sista frågan Vad tycker du 
om civilförsvarsinformationen? Ange gärna vad du tyckte var bra/och eller vad du tyckte vad 
mindre bra var en chans för civilförsvaret att få en feedback från eleverna. Många som hade 
gjort Prov 2 beskrev föreläsningen med positiva termer, näsan 65 %, medan endast 42 % av 
eleverna som gjorde Prov 1 var positiva till föreläsningen. Drygt 3 % i vardera skola tyckte 
försvarsupplysningen var negativ, resterande ställde sig neutralt. De som var positivt ställda till 
informationen refererade till filmen ”katastrof” som ett positivt inslag i föreläsningen. Många 
elever ansåg också att bilderna och filmen gav liv åt framställningen och fler elever tyckte att 
informationen borde följas upp av ytterligare upplysning om total- och civilförsvaret. De 
eleverna anmärkte mest på var det höga tempot på informationsföreläsningen, vilket förekom 
då det var mycket information på kort tid, vilket eleverna inte heller tyckte var positivt.149 Detta 
gällde främst eleverna på Prov 1, där 12 % ansåg att föreläsningen innehöll för mycket fakta 
och hade för högt tempo, mot 3,5 % på Prov 2, där tempot var betydligt lägre. Tidningen Civilt 
försvar framhöll att undersökningar av detta slag var värdefulla för att kunna genomföra en 
information som samtliga elever kunde tillgodose sig. Redan under hösten skulle det komma en 
till information som utarbetats på samma sätt.150  
 

7.3.1	  Diskussion	  av	  civilförsvarsundervisningen	  i	  skolan	  	  

Gällande civilförsvarsundervisning fanns där en hel del anvisningar till lärarna om hur detta 
skulle gå till. Troligtvis eftersom olycksfallsvård och brandskydd även involverade kunniga 
personer från civilförsvaret och var av praktisk karaktär. Totalförsvarsundervisningen var 
istället baserad på framför allt teoretiska perspektiv och materialet var till större del utgivna av 
SÖ. En del av Civilförsvarsundervisningens material var också utgivet av SÖ, men även aktörer 
relaterade till civilförsvaret, exempelvis broschyren utarbetad av civilförsvarsöverläkaren Walo 
von Greyerz som eleverna använde som komplementet vid olycksfallsvård och som tillkom 
efter civilförsvarspersonalens önskemål. Då civilförsvarsundervisning i större mån än 
totalförsvarsundervisning var praktisk, fanns det en del regler som eleverna skulle ta hänsyn 
till, vilket påpekades i samtliga läromedel och anvisningar. Till och med i Lgr69s supplement 
uttrycktes vikten av att eleverna fick lära sig göra rätt, oavsett vilket moment de stod inför. 
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    Precis som totalförsvarsundervisningen kan civilförsvarsundervisningen relateras till den 
svenska välfärden och visionen om folkhemmet. Eleverna fick lära sig att oförsiktighet eller 
okunskap nästan alltid ledde till att den drabbades tillstånd förvärrades och därför var det 
viktigt att eleverna inom lyftning och transport inte förflyttade i onödan. Man skulle hjälpa 
varandra och vara varsamma om varandra – ”varsamhet räddar mer än brådska.”151 Dessutom 
skulle skolan fostra till demokrati, vilket ses tydligt i läromedlen som avsåg 
civilförsvarsundervisningen. Det fanns även en möjlighet för eleverna att själv välja fokus när 
de var ute på studiebesök, vilket medförde till ett större elevinflytande i skolan. Dessutom blev 
eleverna en del av samhällets civilförsvarskultur i och med de praktiska lektionerna. Eleverna 
fick agera och tänka efter civilförsvarets normer och lära sig vilket agerande som passade bäst 
in beroende på vad som hände vid ett eventuellt krig. Började det brinna fick eleverna lära sig 
släcka, blev någon skadad fick eleverna lära sig de vårda, blev de angripna med kemikalier fick 
de lära sig skydda sig själv. Därtill fick de lära sig att skydda varandra, en central punkt i det 
svenska folkhemmet som tryckte på gemenskap.  
    Totalförsvarsundervisningen var obligatorisk på högstadiet, men i det empiriska materialet 
upplevs det att övningar inom civilförsvarsundervisningen (självskydd) även genomfördes på 
låg- och mellanstadiet. Det är en intressant aspekt att fundera över om man ansåg 
civilförsvarsundervisningen viktigare än totalförsvarsundervisning? Inom 
civilförsvarsundervisningen skedde nästan allting praktiskt, eleverna fick faktiskt lära sig att 
skydda sig mot olyckor och brand. I tidningen Civilt försvar påpekades det att eleverna hade en 
positiv inställning till totalförsvarsundervisningen olika delar, speciellt i självskyddet. Det 
kanske inte var så konstigt? Civilförsvarskulturen som fanns på denna tid var ett sätt att tänka 
och agera, inom totalförsvarsundervisningen kunde eleverna till mesta dels enbart tänka men 
inom civilförsvarsundervisningen fanns det möjlighet att både tänka och agera. Dessutom 
genomsyrade civilförsvarsundervisningen i högstadiet många olika ämnen, inte bara 
samhällskunskap. Detta medförde att civilförsvaret hela tiden gjorde sig påmind i skolan och 
eleverna fick arbeta med de utifrån olika perspektiv. Men trots den övervägande positiva andan 
eleverna hade om undervisningen, fanns där även bitar som var negativa, speciellt den 
påtagliga tidsbristen. Exempelvis fick eleverna lära sig självskydd på idrottsdagarna, vilket inte 
alltid var guld och gröna skogar.  
    Tidsbristen kan även ses i den utvärderingen som civilförsvaret gjorde på skolor i Karlstad 
under år 1973. Det förekom två prov som ställde samma frågor, men utifrån olika perspektiv, 
varav det ena provet hade betydligt bättre positivt resultat än det andra. En väsentlig sak, som 
inte direkt nämns i utvärderingen, men som jag iakttagit efter att ha läst utvärderingen var 
vikten av informationsföreläsningen. Föreläsning var likt en vanlig lektion som 
civilförsvarspersonal istället för läraren höll i. Det framkom i utredningen att den första 
föreläsningen gick i snabbare takt för att man skulle hinna med all information. Således fick 
föreläsningen inget djup och intresse, eftersom föreläsaren i princip endast försökte hinna med 
att berätta allt som var av vikt, och detta borde medfört en bristande motivation från elevernas 
sida. Som alla blivande lärare vet vid det här laget är bristande motivation något som får 
eleverna att lära sig mindre, vilket även kan ses i andra källor som har används i denna uppsats. 
Civilförsvarspersonalen lärde sig till den andra informationsföreläsningen att ta det lite mer 
lugnt och metodiskt, vilket borde medföra att eleverna här istället blev motiverade och 
intresserade av vad som faktiskt sades och kunde tillgodogöra sig informationen på ett betydligt 
bättre sätt än de elever som fick lyssna på den första föreläsningen. Därmed blev också 
resultatet på proven bättre för andra gruppen elever än den första.   
    Ett annat iakttagande som gjorts är skillnaden mellan totalförsvarsundervisningen och 
civilförsvarsundervisningen och dess samverkan med skolan. Det sistnämnda åkte, som vi 
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precis nämnt, exempelvis ut till skolan för att utvärdera sin egen roll och se om eleverna fick 
rätt kunskap och information, vilket inte totalförsvaret gjorde. Detta kan naturligtvis bero på att 
totalförsvaret var så mycket mer än civilförsvaret och indirekt var civilförsvaret en del av 
totalförsvaret, vilket medförde att skillnaden egentligen inte fanns. Men ändå, det går att skilja 
dessa åt och detta beror på den praktiska kontra den teoretiska biten. Det var viktigt att eleverna 
lärde sig hur samhället såg ut i en kalla krigskontext men det var nog ännu viktigare att 
eleverna faktiskt fick lära sig och praktiskt öva på vad som skulle komma, om ett krig skulle 
bryta ut. Civilförsvaret hade varit verksamt i Sverige sedan år 1930-talet och då och då kommit 
ut med broschyrer om agerande i krig, den mest kände Om kriget kommer. Dessutom hade det i 
både Malmö och Stockholm skett utrymningsövningar. Civilförsvarsundervisningen blev alltså 
verklig, eleverna praktiserade övningar som kanske en dag skulle vara på riktigt. 
Totalförsvarsundervisningen innehöll mer fakta om samhället och den kontext som då fanns, 
skulle det någon gång vara på riktigt var den kunskapen nödvändig, men inte så nödvändig som 
kunskapen inom civilförsvarsutbildningen.  
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8. Avslutande analys 

I föreliggande avsnitt delges en avslutande analys som ger en övergripande bild av samtliga 
källor och dess perspektiv. Analysen, tillsammans med ovanstående diskussioner och 
beskrivningar, ställer arbetets syfte och frågeställningar i relation till de teoretiska begrepp jag 
valt att använda mig av.  
    Undersökningen som gjorts påvisar samarbetet mellan skolan och total- och 
civilförsvarsundervisningen och hur undervisningen framställdes främst på 1970-talet. Det kan 
konstateras att skolan präglades av vissa utvecklingstrender mellan år 1900 fram till 1970. 
Bland annat, som bakgrundskapitlet framhåller, ökade resurstillskotten till skolan från 1960, 
som gjorde det möjligt att satsa på bland annat enskilda elever, mindre klasser, läromedel och 
välfärdsanordningar. Det är intressant att belysa just detta, eftersom det i det empiriska 
materialet inte går att finna dessa trender, i alla fall inte i den kontext jag undersökt. Genom att 
satsa mer på de enskilda eleverna, läromedel och välfärdsanordningar torde det skett ett upplyft 
inom skolan, men ständigt fanns en klagan på tidsbristen. Säkerligen fanns det en tidsbrist i 
skolan som helhet, men särskilt påverkades den del som jag i denna uppsats undersökt, 
nämligen total- och civilförsvarsundervisningen och dess utformande. Först och främst syns det 
i läromedlen. Studiepaketen eleverna fick använda inom undervisningen, arbetades med 
beroende på tid och intresse. Dessutom fanns det anvisningar för lärare med betoning på att 
detta enbart var förslag. Räckte inte tiden till, kunde läraren välja att korta ner uppgiften. De 
olika kurserna i läromedlet Vårt totalförsvar var inte enbart uppdelade i nivåer av kunskap utan 
även nivåer av tid. Fanns det ont om tid kunde exempelvis bildkursen väljas, där eleverna 
istället analyserade bilder och kartor och tillhörande bildtext. ”Om du inte hinner läsa hela 
grundkursen kan du nöja dig med att studera bilderna.”152 stod det i anvisningarna. Det är här 
intressant att ta fasta på ordet nöja. Här framställs det alltså klart och tydligt hur man förhöll sig 
till området. Samtidigt som olika aktörer försökte få allmänheten mer intresserade och 
påpekade vikten av total- och civilförsvaret, fick eleverna möta läromedel som påvisade att det 
räckte med en medelmåttlig kunskap. Det är alltså inte konstigt att total- och 
civilförsvarsundervisningen inte fick den status som den förtjänade (som huvudmoment i 
Lgr69) när man till och med i läromedlen ursäktade sig om tiden. Det bör här också nämnas att 
tidningen Civilt försvar framhöll läromedlen som bra. De ansåg att de var bra skrivna och helt 
sakliga, vilket de faktiskt också var. Funderingarna börjar te sig när tidningen skriver att 
eleverna fick tillgodose sin kunskap som de behövde för att vid ett eventuellt krig veta hur man 
skulle agera.153 Fick eleverna verkligen tillgodo se dessa kunskaper när läromedlen ursäktade 
sig om kunskapen som faktiskt fanns i häftena? Under den tid uppsatsen avser att studera var 
det svenska samhället byggt på folkhemmet, en god välfärd och ett starkt civilförsvar, så varför 
fick inte det sistnämnda samma status i skolan som andra institutioner? Det är även intressant 
att påpeka att tidsramen för det aktuella området i Lgr69 uppgavs till fem undervisningstimmar 
och ingick under ämnet samhällskunskap. Däremot fanns det i andra ämnen, bland annat 
religionskunskap, arbetsområde som också inbegrep total-och civilförsvar. Dessa områden 
kunde samordnas med undervisningen om total- och civilförsvar, vilket då gjorde att dessa fem 
timmar utökades med ytterligare sex timmar. Om detta gjordes framgår inte i det empiriska 
materialet mer än att det fanns ett förslag från bland annat FLS.  
    Det svenska samhället och total – och civilförsvaret kan egentligen ses utifrån tre aspekter 
under denna tid. Den första aspekten är den som det fokuseras på i första frågeställningen, 
nämligen staten, som belyste vikten av kunskap om den kontext som då var aktuell, vikten av 
det svenska civilförsvaret samt vikten av allmänhetens kunskap om nyss nämnda. Den andra 
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aspekten var allmänheten, som inte alls belyste kunskapen om total-och civilförsvar, utan 
snarare vänder ryggen till. Vid närmare eftertanke kanske det fanns en förklaring till detta. 
Under aktuell tid protesterade många fredsrörelser och enskilda individer, såsom Tage 
Danielsson, om krig. Att det fanns protester i samhället medförde såklart en opinion mot krig, 
vilket i sin tur påverkade total- och civilförsvarsundervisning och dess status. Troligtvis blev 
det en attitydförändring i samhället i slutet på 60-talet. De attityder som fanns i början av 60-
talet fanns inte i början av 70-talet. Detta ger en möjlig förklaring till att samhället inte alltid 
stödde skolans undervisning om total- och civilförsvar eftersom den så starkt knöts till krig och 
konflikter, vilket fredsrörelser starkt protesterade mot. Stor del i detta hade även massmedian, 
som bidrog till okunskapen och det bristande intresset genom att de troligtvis lyfte fram dessa 
protester. Sista aspekten var skolan. En statlig institution som designats för att den yngre delen 
av allmänheten skulle kunna tillägna sig kunskap. Tre aspekter, som förenades i skolans värld, 
med eleverna i centrum. Från ena hållet (skolan) påpekades vikten av kunskap om 
civilförsvaret, vilket eleverna även fick tillägna sig. Från andra hållet (hemmen) påpekades 
vikten av kunskap om civilförsvaret inte i samma utsträckning, om den ens påpekades. 
Samtidigt som det pågick ett tvåfrontskrig om huruvida kunskapen om total- och civilförsvar 
var viktig eller inte, fanns det all anledning att ifrågasätta. Från skolan, där vikten av kunskap 
påpekades, räckte inte tiden till. Samtidigt betonade det i Lgr69 om samarbetet mellan hemmen 
och skolan. Men hur skulle eleverna förhålla sig? Ställs dessa tankar i relation till begreppet 
civilförsvarskultur, känns svaret ännu mer avlägset. Cronqvist talar om ett sätt att tänka och 
agera, och samtidigt som en del av mitt empiriska material tenderar att hålla med, belyses även 
det motsatta. Går det överhuvudtaget att tala om en civilförsvarskultur i skolan? Där och då, i 
skolan, på studiebesöket, andades man civilförsvar. Eleverna fick lära sig att praktiskt släcka en 
brand, hur man genomförde första hjälpen och vad som skulle hända vid utrymning. Det fanns 
ett gemensamt intresse och ansvar, som Lgr69 framhåller, skulle leda till elevernas fortsatta 
utveckling och förena hem, skola och samhälle i ett ”fruktbärande samarbete.”154 Visst 
påverkade kalla krigets hot den vanliga medborgaren, eleven. Precis som Cronqvist anser, så 
var tanken om en framtid med kärnvapen och krig inte långt borta. De vardagliga 
föreställningarna om ett atomkrig fick en betydande roll i samtidskulturens många områden. 
Inte minst framställs det i skolan, som en väsentlig del i Lgr69 – totalförsvarsundervisning och 
en mer konkret del – på kemi och biologilektionerna där eleverna fick lära sig vad det farliga 
vapnet innehöll och hur man kunde skydda sig mot sådana typer av stridsmedel. Visst har 
Cronqvist rätt i att det ständiga hotet som knackade på dörren, ledde till en civilförsvarskultur, 
ett sätt att tänka och agera för de civila.155 Såhär långt är vi överens. Men åter tillbaka till 
frågan – kan vi tala om en civilförsvarskultur i skolan? Fanns det ett sätt att tänka och agera i 
skolan? Det skulle finnas, det konstaterades i Lgr69, men verkligheten var ibland en annan. Det 
som påverkar tanken om en icke-existerande civilförsvarskultur i skolan var, återigen, den 
uppenbara tidsbrist som fanns. Dessutom stärks tanken då Lgr69 själv framhåller att alla 
delmoment inte behövdes gås igenom och läromedel framhåller tiden som begränsad. Om det 
då hade funnits en civilförsvarskultur, borde inte tanken och agerandet var annorlunda 
framställt då?  
    En annan intressant aspekt att framhålla i denna analys är, som tidigare påpekats, 
demokratiseringens viktiga framtoning. Alla medborgare i Sverige hade rätt till utbildning, 
oavsett ekonomiska hemförhållanden och detta förhållningssätt kan i högsta grad sättas i 
relation till folkhemmet och välfärden. Genom att, som nämns i bakgrundskapitlet, fostra till 
demokrati och skapa individer som var bereda att värna om landets demokratiska värden, kunde 
samhället präglas av trygghet, både ekonomiskt, politiskt och socialt. Demokratin ledde till en 
gemenskap och trygghet, såväl i hemmet som i folkhemmet. Skolans bidrag till detta var inte 
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bara att fostra demokratiska individer, utan även att ge kunskap om samhället och dess 
byggstenar. Under denna tid, då Sverige hade som mål att hålla sig utanför kalla kriget och 
bygga ett framgångsrikt välfärdssamhälle, var det av största vikt att eleverna fick lära sig om 
total- och civilförsvaret. Ordningen och tryggheten behövde en ständig beredskap och vilja att 
försvara sig för att den skulle kunna upprätthållas och här var total- och civilförsvar en stor del. 
Det framkommer i det empiriska materialet att Lgr69 var ett stort steg framåt för total-och 
civilförsvarsinformationen till skolungdomarna. Dessutom betonades det att både gruppen och 
den enskilde individen var av stor vikt för total- och civilförsvaret fortsatta överlevnad, 
informationen var oerhört viktig, speciellt inför framtiden eftersom det fanns en grundläggande 
värnpliktsutbildning för de manliga eleverna. Det var alltså inte bara för att eleverna skulle ha 
kunskap om agerande i krig som denna information var av vikt, utan även inför framtida 
uppdrag. Trots en allmän okunskap och bristande intressen var ett civilförsvar i ett land som 
byggde på ett folkhem självklart. Fanns det ett starkt folkhem fanns det också ett starkt 
civilförsvar. Det kan konstateras att civilförsvaret var starkt i Sverige under denna tid, vilket 
därför också medförde ett starkt folkhem. Trots mediernas bild och det bristande intresset 
framhåller det empiriska materialet att många medborgare faktiskt ville ha civilförsvaret, 
eftersom de ansåg att svenska medborgarna under alla förhållande skulle skyddas, vilket även 
här går i linje med tanken om välfärden och folkhemmet. Problemet, som vi sedan tidigare 
konstaterat, var allmänhetens okunskap och här spelade skolan en bidragande roll. Det var i 
skolan eleverna kunde få en bred kunskap om kontexten de befann sig i. Det var här som de 
kompetenta lärarna fanns för att belysa om total – och civilförsvaret. Men varför räckte inte 
tiden till, till en sådan viktig uppgift?  
    I läromedlet Vårt totalförsvar fanns det ett avsnitt som behandlade kostnaderna för 
totalförsvaret, vilket är särskilt intressant att analysera i relation till frågeställningarna som 
behandlar hur undervisningen av total- och civilförsvar var utformad i skolan. Dessutom 
ifrågasätts det svenska totalförsvaret i samma häfte med frågorna: Varför har vi ett försvar om 
vi inte kan klara oss i alla lägen och måste vi ha ett försvar?156 En självklar första koppling är 
att eleverna skulle få perspektiv på området och själv kunna dra slutsatser och belstuta om sina 
egen ståndpunkt. En annan infallsvinkel, kanske inte lika självklar, är just totalförsvarets 
ställning i Sverige under denna tid. Samtidigt som de framhölls viktigt, spred sig okunskapen 
och det bristande intresset genom allmänheten. Även inom högsta stans diskuterades 
förhållningssättet gentemot total – och civilförsvaret. Sundelins påpekade nämligen i sitt tal 
1972 om behovet av totalförsvarsundervisning och menade att det var det bristande intresset 
som behövde komma upp till ytan. Anledningen till detta var bristen på information, som han 
personligen ansåg berodde på att de som bestämde inte vill ha en effektiv information eftersom 
det resulterade i ökade krav på den svenska budgeten. Som vi ser finns det en grundidé om 
vikten av kunskap om total – och civilförsvar, men aktuella aktörer lever inte alltid som de lär.  
    Uppsatsens teoretiska anknytningar grundas bland annat på begreppet folkhemmet, med 
betoning på hemmet, eftersom hemmet är har en betydande roll i Lgr69. Som står att finna i 
teorikapitlet bedöms hemmets betydelse i folkhemmet som ett uttryck för svensk identitet och 
blev ett kollektivt hem som präglades av samarbete.157 Det kollektiva hemmet inkluderade 
skolan och andra institutioner och kunde endast uppstå om parterna hade förtroende för 
varandra. När det gällde total- och civilförsvarsundervisningen fanns det ett visst samarbete 
mellan de aktuella aktörerna. Civilförsvarspersonal kallades till skolan när praktiska 
genomgångar skulle ske och TUN var med och godkände de totalförsvarsmaterial som var 
aktuella. På så vis kan det konstateras att parterna i detta fall hade förtroende för varandra. Men 
inkluderar man eleverna, som var medborgare i det svenska samhället, blir konstaterandet ett 
annat. Trots många positiva lovord från elevernas håll måste vi komma ihåg att eleverna var en 
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del av allmänheten, som i många fall var ointresserade av frågan. Huruvida eleverna var eller 
inte var intresserade tvistar de lärde om, men utifrån mitt material kan det konstateras att 
eleverna faktiskt övervägande var positiva till undervisningen, särskilt självskydd. Genom 
kunskap om det aktuella området blev de en del av hemmets och familjens livsnödvändiga 
beredskapsbygge och det framgångsrika folkhem Sverige faktiskt hade. Så om eleverna 
övervägande var positiva till undervisningen om total- och civilförsvar borde väl bilden av 
allmänhetens okunskap revideras en aning. Trots att det var generaldirektör Sundelin i egen hög 
person som beskrev allmänheten som ointresserade av försvaret finns det en del material som 
säger annat. Ett exempel är hur man i ett arbetshäfte väljer att skriva följande: ”Om du inte 
hinner läsa hela grundkursen kan du nöja dig med att studera bilderna.”158 
    Frågan om hur totalförsvarsundervisningen var utformad i skolorna efter att Lgr69 trätt i 
kraft kan besvaras på följande sätt. Fem undervisningstimmar framhöll Lgr69 var lämpligt att 
undervisa om dessa frågor. Samtliga lärare fick ta del av olika undervisningsmaterial som de 
kunde arbeta med och utifrån det empiriska materialet kan det konstateras att många lärare 
använde sig av dessa, ofta på grund av tidsbrist. Eleverna fick då arbeta med faktahäften och 
svara på instuderingsfrågor, göra grupparbeten eller lyssna på en föreläsning. Nästan all 
undervisning inom totalförsvarsundervisningen utgick från den teoretiska aspekten och 
eleverna fick bland annat lära sig hur organisationen var uppbyggd, vad den gjorde för 
samhället och vad den kostade. Inom totalförsvarsundervisningen fick även eleverna lära sig 
om sin omvärld och kalla krigets påverkan på ekonomi och samhälle. 
Civilförsvarsundervisningen var annorlunda utformad i relation till nyss nämnda. Om 
totalförsvarsundervisningen var teorianpassad var civilförsvarsundervisningen snarare tvärt om. 
Eleverna fick mycket praktisk kunskap om bland annat olycksfall och brandskydd. Det skedde 
studiebesök och civilförsvarspersonal integrerades med skolpersonalen för att få ut så mycket 
kunskap som möjligt till elevernas intresse.  
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9. Slutsatser 
Genom diskussion och analys av empiri, tidigare forskning och teori i relation till uppsatsens 
syfte och frågeställningar har följande kunnat konstateras: Svaret på vilken inställning staten 
hade till skolans total – och civilförsvarsundervisning är relativ enkel att svara på. Eftersom 
staten under 1960-talet utredde kommunikationen mellan stat och individ och slutsatsen var att 
flera faktorer pekade på ett ökat upplysningsbehov framhölls undervisningen som otroligt 
viktig eftersom kunskapen om hur man agerade i en krissituation eller ett krig kunde vara 
oerhört avgörande för individen och dess överlevnad. Undervisningen blev så pass viktig att 
den fick en roll som ett huvudmoment i Lgr69. Däremot kan jag efter att ha studerat det 
empiriska materialet konstatera, trots påpekandet av hur otroligt viktigt det var med 
undervisningen, att det i anvisningar och material som utkommit på uppdrag av exempelvis 
skolöverstyrelsen fanns ett ursäktande om tiden.  
    Frågan om hur totalförsvarsundervisningen var utformad i skolorna efter att Lgr69 trätt i 
kraft kan besvaras på följande sätt. Fem undervisningstimmar framhöll Lgr69 var lämpligt att 
undervisa om dessa frågor. Samtliga lärare fick ta del av olika undervisningsmaterial som de 
kunde arbeta med och utifrån det empiriska materialet kan det konstateras att många lärare 
använde sig av dessa, ofta på grund av tidsbrist. Eleverna fick då arbeta med faktahäften och 
svara på instuderingsfrågor, göra grupparbeten eller lyssna på en föreläsning. Nästan all 
undervisning inom totalförsvarsundervisningen utgick från den teoretiska aspekten och 
eleverna fick bland annat lära sig hur organisationen var uppbyggd, vad den gjorde för 
samhället och vad den kostade. Inom totalförsvarsundervisningen fick även eleverna lära sig 
om sin omvärld och kalla krigets påverkan på ekonomi och samhälle.  
    Svaret på frågan om hur civilförsvarsundervisningen var utformad i skolorna efter att Lgr69 
trätt i kraft ser lite annorlunda ut än förgående fråga. Om totalförsvarsundervisningen var 
teorianpassad var civilförsvarsundervisningen snarare tvärt om. Eleverna fick mycket praktisk 
kunskap i bland annat olycksfallsvård och brandskydd. Det skedde studiebesök till olika 
brandstationer och civilförsvarspersonal integrerades med skolpersonalen för att få ut så 
mycket kunskap som möjligt till elevernas intresse. Civilförsvarsundervisningen genomsyrade 
även många olika ämnen, inte bara samhällskunskap, och detta medförde att civilförsvaret hela 
tiden gjorde sig påmind i skolan och eleverna fick arbeta med området utifrån många olika 
perspektiv. 
    Frågan om en civilförsvarskultur går att påvisa i skolan och hur den i så fall kom i uttryck är 
en fråga som inte har ett givet svar utan kan ses utifrån olika perspektiv. Eftersom total-och 
civilförsvarsundervisningen blev ett huvudmoment i Lgr69 framgår det som självklart att det 
fanns en civilförsvarskultur och det ständiga hotet av krig medförde ett sätt att tänka och agera, 
även i skolans värld. Dessutom undervisades eleverna om total- och civilförsvarsfrågor och 
därtill kan undervisningen och ett av dess mål; att eleverna kunde se totalförsvaret som en 
samhällsfunktion i ett större sammanhang, relateras till landets mål att bygga ett framgångsrikt 
välfärdssamhälle som skulle präglas av trygghet - både ekonomiskt, politiskt och socialt. En 
annan faktor som pekar på att det fanns en civilförsvarskultur var möjligheten för eleverna att 
själv välja fokus när de var ute på studiebesök och att de praktiskt fick öva på olika delar av 
civilförsvaret. Skolan var en del av ett samhälle som rustade inför krig och det var praktiskt 
omöjligt att ignorera det. Det fanns alltså en civilförsvarskultur, men verkligheten var ibland en 
annan och den kom inte alltid till uttryck. Det som påverkar tanken om en icke-existerande 
civilförsvarskultur i skolan var den uppenbara tidsbrist som fanns i skolan och den, till viss del, 
nonchalans som fanns utanför. Dessutom stärks denna tanke då Lgr69 själv (och även 
läromedel som undersökts) framhåller att alla delmoment inte behövdes gås igenom, utan beror 
på tiden. 
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10. Sammanfattning  

Det svenska totalförsvaret var under aktuell tid ingen enhetlig myndighet utan omfattade alla de 
åtgärder som togs för att i förväg göra samhället och dess invånare beredda på den omställning 
som var tvungen att ske vid ett krigsutbrott. För enkelhetens skulle man kunna säga att 
totalförsvaret då vilade på fyra pelare, det civila, det militära, det psykologiska och det 
ekonomiska. Det svenska civilförsvaret var alltså en del av totalförsvaret, vars viktigaste 
uppgift var att skydda befolkningen under kris eller krig.  
    Trots en del forskning om total- och civilförsvar och tonvis med forskning om skolan, har 
dessa två vägar inte tidigare korsats. Detta legitimerar mitt examensarbete som just belyser den 
punkt där dessa två kommer i kontakt med varandra. Med hjälp av metodkombinationen 
kvalitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys har jag gjort en närläsning av olika 
källmaterial som varit relevanta i denna undersökning och som sedan fungerat som empiriskt 
material. Genom att använda begreppen folkhemmet och välfärd har jag haft en ambition att 
påvisa hur undervisningen av total- och civilförsvar gick till samt hur staten framhöll detsamma 
i relation till övriga samhället. Dessutom har begreppet civilförsvarskultur spelat en huvudroll i 
arbetet för att kunna förstå den kultur som faktiskt präglade Sverige i en tid av ständiga hot 
utifrån. Begreppet är taget från Marie Cronqvist och hennes forskning om det svenska 
civilförsvaret med fokus på statens kommunikation till de svenska invånarna. Hon har 
exempelvis undersökt broschyren Om kriget kommer från år 1961 samt utrymningsövningarna i 
Stockholm samma år. Hon använder här en tanke om att civilförsvarskulturen var ett sätt att 
tänka och agera för den svenska medborgaren i en tid av ständigt hot utifrån. I uppsatsen har 
samma begrepp används, men istället applicerats och fokuserat på kommunikationen mellan 
staten och skolans värld, vilket tidigare inte gjorts. Med hjälp utav nyss nämnda begrepp, samt 
folkhemmet och välfärden har mitt empiriska material kunnat studeras och följande 
frågeställningar har besvarats: Vilken inställning hade staten till skolans total – och 
civilförsvarsundervisning? Hur var totalförsvarsundervisningen utformad i skolorna efter att 
Lgr69 trätt i kraft? Hur var civilförsvarsundervisningen utformad i skolorna efter att Lgr69 trätt 
i kraft? Går det att påvisa en civilförsvarskultur i skolan och i så fall hur kommer den i uttryck?  
    Civilförsvaret aktualiserades i många olika forum under senare delen av 1900-talet, både 
allvarliga och mer lustfyllda. År 1961 utkom broschyren Om kriget kommer, som de svenska 
medborgarna fick ta del av och som beskrev hur man skulle agera vid ett eventuellt krig. Några 
år senare, 1965, kunde man läsa om civilförsvaret utifrån en annan tappning, nämligen en satir 
av Tage Danielsson. Att civilförsvaret nämndes utifrån så många olika kontexter visade på att 
området faktiskt diskuterades och därför var det intressant att lokalisera civilförsvaret även i 
skolans värld - hur mycket talade man om total- och civilförsvaret i klassrummen?  
    Först år 1970, i och med läroplanen från 1969, blev det obligatoriskt för högstadieelever att 
lära sig om civilförsvaret och även totalförsvaret. 5-6 undervisningstimmar gick åt att både 
teoretiskt och praktiskt angripa områdena. Framför allt låg undervisningen under ämnet 
Samhällskunskap, men många skolor valde ändå att integrera området med andra ämnen, såsom 
historia, svenska och till och med kemi. För att få ett djup i undervisningen valde även en del 
att ta hjälp av civilförsvarspersonal som visade bland annat hur olycksfallsvård och 
brandsäkerhet gick till. Området civilförsvar var mer praktiskt än området totalförsvar. De 
senare utgjordes framförallt av teoretisk undervisning där eleverna fick arbeta med olika 
arbetshäften, framtagna endast för detta ändamål. Det förekom grupparbeten och enskilda 
arbeten, beroende på vad läraren valde att använda sig av. Trots att Lgr69 framhöll att det 
skulle ske en civil- och totalförsvarsundervisningen satte tiden press på lärarna och ibland 
hanns inte allt med.  
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10.1 Vidare forskning  
 

Genom att låta skolan och total- och civilförsvarets vägar korsas har syftet med denna uppsats 
varit att få en inblick i hur skolans aktörer betraktade och reflekterade över den komplicerade 
värld som existerade utanför skolans dörrar. Genom att ta avstamp i denna undersökning kan 
fler intressanta aspekter undersökas. Ett speciellt intressant område är att analysera statens syn 
på total-och civilförsvarsundervisning utifrån ett förändringsperspektiv. Hur såg staten på 
undervisningen innan Lgr69 och efter? I min process att färdigställa denna forskning har jag 
även stött på en del material som än mer skulle kunna analyseras. Exempelvis tidningen Civilt 
försvar har många intressanta aspekter som inte enbart har med skolan att göra, men med det 
svenska samhället under kalla kriget som sådant. Här skulle man exempelvis kunna anlägga ett 
hotperspektiv för att undersöka den hotbild som tidningen utgav. Vill man istället fortsätta på 
spåret ”skolan” finns det möjlighet till en komparativ studie mellan de olika läromaterialen jag 
har fått tag på. Dessa är otroligt intressanta i sig självt och skulle kunna ge svar på frågor som 
rör hur man såg på det svenska försvaret under denna tid och vad olika bokförlag tyckte var 
viktigt att bringa till klarhet för eleverna.  
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