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Revidering av Civilförsvarsförbundets grund- och 
fortbildning av självskyddsinstruktörer 
 
Enligt uppdrag från förbundsstyrelsen avger härmed arbetsgruppen för revidering av grund- och 
fortbildning av självskyddsinstruktörer följande redovisning. 

Arbetsgruppen har bestått av 
Ulla Tällström, Ordf,  
Rolf Nilsson, Jan Alsander, Åsa Hagelberg, Henrik Lindqvist och Lena Westberg  

Arbetsgruppen har träffats vid fyra tillfällen 
25-26 oktober 2010 
16 december 2010 
15 mars 
27 – 28 april 
 

Förslag 
Allmänt 
Med kunskap, teori och praktiska övningar ska instruktören påverka och medvetandegöra deltagarna med syftet 
att hos dem skapa en beredskap för egna handlingar och åtgärder.    
Självskyddskonceptets innehåll har stor flexibilitet och kan enkelt ändras efter uppdragsgivarens 
önskemål. Det pedagogiska förhållningssättet är upplevelsebaserat med en tydlig betoning på 
autentiskt lärande, ett holistiskt synsätt och ett hälso- och hållbarhetsperspektiv.  
 
Några nyheter i arbetsgruppens förslag 
 

 15 högskolepoäng i stället för 7,5 
 3 x 5 internatdagar varav 6 dagar utgörs av lördag/söndag 
 Ekonomisk vinst genom minskad dagpenning eftersom 6 dagar är lördag/söndag 
 Handledarskap 
 Handledare får elevens lön + två timmar till för- och efterarbete då handledaren 

tillsammans med instruktörseleven genomför utbildningar. 
 Möjlighet att utnyttja Linköpings universitets webbverktyg, First class, i undervisningen 

och kontakten med kandidaterna.  
 Tydligare rekryteringsprocess och ansvarsfördelning mellan Civilförsvarsförbundet 

centralt och regionalt.   
 Möjlighet till ersättning från CSN 
 Säkerställd regional fortbildning via verksamhetsledaren 
 Central kompetensutveckling  
 Ämnesföreträdare som resurspersoner inom varje utbildningsmoment i konceptet 

”Säkerhet till vardags och vid kris” 
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 Direkt efter avslutad kurs utvärderar samtliga aktörer som deltagare, kursledning, 
verksamhetsledare och handledare kursen beträffande måluppfyllelse. 

 
 
Grundutbildningens innehåll och upplägg 
 

 Grundutbildning, uppföljning och kompetensutveckling av instruktörer är ett ansvar för 
Civilförsvarsförbundet centralt 

 Grundutbildningen ska framförallt fokusera på undervisningsmetoder och färdigheter att 
föra ut budskap. 

 25 elever är en önskvärd övre gräns vid nyutbildning av självskyddsinstruktörer.   
 Under kursveckorna praktiseras/tillämpas det faktaunderlag man studerat före, under och 

mellan kursveckorna. 
 Kurslängden oförändrad 15 dagar men sex dagar flyttas från vardag till helg. 
 Hela utbildningspaketet gäller – man kan inte bara vara ex. Vilse-ledare. 
 Ledarutbildningarna kan bli en utvecklingsmöjlighet för våra ungdomar – men då bara 

som ledare för barngrupper. 
 För kvalitetssäkring föreslås centralt fortbildning. 
 Rekryteringsprocessen ska förtydligas gällande ansvarsfördelning mellan distrikt och riks. 
 Var hittar vi lämpliga yngre personer? 

Räddningsskola/säkerhetsgymnasier/gymnasiedagar. 
 Handledarskap införs. Till varje instruktörselev knyts en erfaren självskyddsinstruktör 

med uppgift att tillsammans med instruktörseleven planera och genomföra 
undervisningsuppgifter som ingår i elevens utbildning.  

 Det pedagogiska förhållningssättet är upplevelsebaserat med en tydlig betoning på 
autentiskt lärande, ett holistiskt synsätt och ett hälso- och hållbarhetsperspektiv. 

 Kurspärmen ersätts av en handledning i form av ett kompendium som 
kontrolleras/uppdateras varje år!   

 Tydliga regler ska finnas för hur kursledningen ska hantera de deltagare som missar del av 
utbildningen. 

 Instruktören ska vara införstådd med och acceptera att vid behov kunna genomföra 
utbildningarna som betalutbildningar. 

 Handledare får elevens lön + två timmar till för- och efterarbete då handledaren 
tillsammans med instruktörseleven genomför utbildningar. 

 Nya instruktörer mottages/hälsas välkomna av sitt distrikt. 
 Minst 20 timmar/år genomförs och tillämpning ska ske inom minst fem kursinriktningar. 

Alla instruktörer ska vara beredda att kunna ta emot auskultanter. 
 Instruktörens behörighet gäller i två år. 
 Medarbetarsamtal är obligatoriska (både rättighet och skyldighet). 
 Distriktsstyrelsen ska ur det årliga aktivitetsstödet budgetera för en verksamhetsledarpott. 

Denna pott ska endast hanteras av verksamhetsledaren för fortbildning, utveckling och 
materialinköp till distriktets aktiva instruktörer. Potten beräknas utifrån antalet aktiva 
instruktörer men ska efter dialog med instruktörerna användas av verksamhetsledaren i 
den omfattning som verksamhetsledaren bedömer att varje instruktör behöver. 
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Översiktligt schema för grundutbildning till instruktör (15p) 
 
 

Innehåll och upplägg 
 

Introduktion 
 Inför grundutbildningen tilldelas varje instruktörskandidat en handledare. 
 Eget arbete inför kursvecka ett 

 
 
Kursvecka 1  
   
Tillämpning och metodanpassning av inläst litteratur inom följande områden: 

 Civilförsvarsförbundet (historik, mål- och inriktningsplan, värdegrund) 
 Vår sårbarhet 
 Utomhus 
 Barnsäkerhet: Hitta Vilse 
 Gruppdynamik/Målgruppsanpassning 
 Introduktion av First Class 
 Administration 

 
Eget arbete inför kursvecka två 

 Information och litteratur inför andra utbildningsveckan 
 Auskultation 
 Egen kurs 
 Uppgift i First Class 

 
 
Kursvecka 2  
   
Tillämpning och metodanpassning av  inläst litteratur inom följande områden: 

 Vår sårbarhet 
 Krisberedskap 
 Bostaden och närmiljön 
 Barnsäkerhet: Hembert 
 Barnsäkerhet: Kattis&Roffe 
 Brand 
 Grundutbildning för HLR 
 Redovisningstid/feedback 

 
 
Eget arbete inför kursvecka tre: 
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 Information och litteratur inför tredje utbildningsveckan 
 Auskultation 
 Egen kurs 
 Uppgift i First Class 

 
 
Kursvecka 3  
 
Tillämpning och metodanpassning av inläst litteratur inom följande områden: 

 Vår sårbarhet 
 HLR 
 Personskador 
 Kursverksamhet 
 Redovisningstid/feedback 
 Marknadsföring 
 Administration 

 
 
Under grundutbildningstiden: 
 

 Inbjudan till regional fortbildning 
 Stöd av verksamhetsledaren 
 Stöd av handledande instruktör 

 
 
Efter grundutbildning till instruktör: 
 

 Krav på att minst 20 timmar/år genoförs och att tillämpning ska ske inom minst fem kursinriktningar 
 Instruktörsbehörigheten gäller i två år 
 Verksamhetsledaren är instruktörens arbetsledare 
 Verksamhetsledaren är kontaktperson och kallar till medarbetarsamtal 
 Central kompetensutveckling i kvalitetssäkringssyfte 
 Fortbildning till energiinformatör 

 

 
Checklista 
Process för rekrytering av nya instruktörskandidater: 
 

          Medlem/förening/distrikt rekryterar kontinuerligt 
 

         Anmälan av intresserade kandidater sker till verksamhetsledaren 
 

          Verksamhetsledaren genomför rekryteringssamtal  
(enligt framtagen mall) 

 
          Verksamhetsledaren presenterar kandidaterna för distriktsstyrelsen 

 
           Distriktsstyrelsen tillsammans med verksamhetsledaren anger  
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           prioriteringsordning för kandidaterna 
 

Central uttagning av instruktörskandidater sker 
 

Första utbildningsveckan  
 

VL kontaktar distriktets kandidater, ger stöd vid auskultationer,  
rapportering och hemuppgifter 

 
Andra utbildningsveckan 

 
VL utser handledare och kontaktar distriktets kandidater, handledaren ger stöd vid 
auskultationer, rapportering och hemuppgifter samt för en dialog med kandidaten. 

 
Tredje utbildningsveckan 

 
VL och distriktsstyrelse hälsar de nya instruktörerna välkomna samt informerar om 
tidpunkt för kommande RIKC (medarbetar-) 
samtal 

 
VL prioriterar de nya instruktörerna vid kursverksamhet för 
att de ska komma igång snabbt och effektivt 

 
 
 

Förslag till fortsättning om förbundsstyrelsen beslutar enligt 
arbetsgruppens förslag  
 

 Revidera utbildningsanvisningarna i enlighet med de nya förutsättningarna 
 Fortsätta revideringen av rekryteringshandledningen 
 Fortsätta  revideringen av handledningen för medarbetarsamtal 
 Ansöka hos Linköpings universitet om en utökning av  

antalet högskolepoäng för grundutbildningen av självskyddsinstruktörer 
 Ta fram ett policydokument som beskriver instruktörsrollen och de förutsättningar och 

riktlinjer som gäller för Civilförsvarsförbundets självskyddsinstruktörer 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 


