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Inledning 

Min första tanke med examensarbetet var att skriva om lärarskap och ledarskap - inne och ute. 
Ett viktigt syfte skulle då vara att kunna använda rapporten för undervisning i ledarskap och 
pedagogik för elever på en friluftsledarutbildning. Efter en del funderande så kan man nog säga att 
jag istället har vänt på detta resonemang. Utifrån praktiska tillämpningar av friluftspedagogik, 
upplevelser och tidigare erfarenheter så kan man genom reflektion lära sig om ledarskap, 
gruppsykologi och mycket annat. Det finns vissa kopplingar till mina tidigare rapporter under 
folkhögskollärarutbildningen men det mesta är helt nytt. En stor del av arbetet har likheter med 
Furmarks Äventyrspedagogik och det var när jag läste den som iden med detta upplägget kom. 
Folkhögskollärarens mål med att ha annorlunda och varierande undervisning har jag verkligen 
försökt tänka på under höstterminens praktik, men det har varit svårt. Jag hoppas därför att lärare 
i andra ämnen än mina (biologi, friluftsliv, naturkunskap och matematik) ska kunna få ideer till sin 
undervisning genom att läsa rapporten. Jag har ingen tydlig frågeställning och därför inte heller 
någon avgränsad del för slutsatser. Utan syftet är i första hand att beskriva hur bildning och 
lärande kan äga rum genom reflektion och bearbetning av friluftsupplevelser. 

"Bra ledarskap är att motivera människor att nå så högt 
de kan genom att ge dem möjligheter, inte plikter. 

Det är så allt sker i naturen. 
Livet är en möjlighet, inte en plikt." 

Heider, Ledarskapets TAO 

Vad är friluftspedagogik? 

Det jag kallar för friluftspedagogik är en blandning av olika typer av lärande och pedagogiker. Det 
är möjligt att begreppet har använts tidigare med någon annan betydelse. Men den definition av 
friluftspedagogik som ges i detta arbetet är min personliga. De praktiska tillämpningarna har jag 
också till stor del själv funderat ut men hur de fungerar i praktiken har jag än så länge inte så stor 
erfarenhet av. 

Friluftspedagogik har på det teoretiska planet mycket gemensamt med äventyrspedagogik. Men de 
praktiska tillämpningarna skiljer sig ganska mycket åt. Teorin som är gemensam är bland annat att 
skapa möjligheter för personlig växt och grupputveckling samt att det ska kunna användas i 
ämnesstudier. Som jag ser det så finns det möjlighet att enkelt integrera flera "vanliga" ämnen i 
friluftspedagogiken, tex biologi, naturkunskap, svenska, idrott, fysik, historia, bild, geografi och 
slöjd. Det är framför allt detta som skiljer äventyrspedagogik från det engelska begreppet 
adventure education som alltså inte innebär undervisning i ämneskunskaper. Praktiska 
tillämpningar av äventyrspedagogik utgår ofta från en story. Uppgifter och äventyr vävs in i ett 
uppdrag med ett bestämt tema som eleverna får utföra. I friluftspedagogik så är uppgifterna och 
äventyret de verkliga händelserna som eleverna upplever. Vissa lektioner och moment planeras ju 
in under turen men dessa bör smälta in på ett naturligt sätt i friluftslivet. Friluftspedagogik är också 
ett bredare begrepp än äventyrspedagogik och det innefattar bland annat delar av 
utomhuspedagogiken, som att utbilda i miljömedvetenhet, natursyn och att skapa sammanhang. 
Utomhuspedagogik innebär i stort sett all undervisning och lärande som sker i en naturpräglad 
utomhusmiljö. Det bästa och viktigaste inom utomhuspedagogiken tycker jag är just de tre 
sakerna som är gemensamma med friluftspedagogiken. Det engelska uttrycket outdoor education 
är ett smalare begrepp än utomhuspedagogik där utevistelsen oftast är själva målet med 
aktiviteten. I min definition av friluftspedagogik räcker det inte med upplevelser och 
friluftsaktiviteter utan det krävs ocksa reflektion och bearbetning. Detta gäller även för äventyrs
och utomhuspedagogik och är ett mycket viktigt moment. (Furmark 2001, Dahlgren 1997 & LTU) 

"För att erfarenheten ska bli kunskap måste den utsättas för reflektion. I Deweys begrepp "learning 
by doing" kopplas tänkandet till ett handlande." (Dahlgren 1997) 



"Det är alltså förmågan att reflekter.a över och befästa upplevelsen som gör lärandet relevant och 
meningsfullt .... integrera sina erfarenheter från äventyret i sitt vardagsliv ... motiverad att anta 
nästa utmaning och använda sig av de gjorda erfarenheterna för att söka nya upplevelser." 
(Furmark 2001) 

Friluftspedagogik men också äventyrspedagogik och utomhuspedagogik är tydligt knutna till 
upplevelsebaserat och problembaserat lärande. "Upplevelsebaserat lärande är en process genom 
vilken deltagaren konstruerar kunskaper, färdigheter och värderingar genom direkta upplevelser" 
(Furmark, Upplevelsebaserat lärande). Problembaserat lärande fungerar på ett liknande sätt fast 
istället för en upplevelse så ställs eleven inför ett problem. PBL kännetecknas av att den lärande 
placeras i centrum, att lärandets sammanhang är tydligt, att den lärande styr sin lärprocess och får 
möjlighet att formulera sin kunskap i ett socialt sammanhang. (Hård af Segerstad 1997) 
"PBL bör inte i första hand betraktas som en pedagogisk metod, utan främst som ett synsätt på 
människan, kunskapen och lärandet. Människosynen är i grunden optimistisk i det att den utgår 
från att människan har en inneboende vilja att lära." (Dahlgren 1997) 

Mellan begreppet bildning och friluftspedagogik finns det flera paralleller. Det bekanta, vardagen 
och det obekanta, resan, äventyret. Det är vid de senare som lärande och bildning sker. Ett bra 
exempel på detta är en friluftstur, man lämnar den trygga vardagen bakom sig och är beredd att 
möta äventyret och att bilda sig. Lärandet fortgår också i en fri och aldrig avslutad process där 
utgångspunkten för själva lärandet är den direkta upplevelsen. Friluftspedagogik har också mycket 
gemensamt med folkbildning. Till exempel personlig växt, samarbetsinlärning, skapa sammanhang 
och helhet, hantera ett framtida komplext liv, alternativa livsvärden, hantera oväntade situationer, 
undervisning i miljömedvetenhet och natursyn. (Gustavsson 1996 & VUC 2000) 

En mycket viktig faktor vid praktiska tillämpningar av friluftspedagogik är att uppgifter och 
aktiviteter planeras så att eleverna måste ta hjälp av varandra i gruppen. Det går ju tex inte att 
vid en vandringstur lämna den som går långsammast. I min definition av friluftspedagogik ska 
därför alla uppgifterna och aktiviteterna utformas så att elevgruppen måste arbeta tillsammans, 
det måste finnas ett gruppmål. Aktiviteterna ska inte heller göras i tävlingsform. 

Min roll som folkhögskollärare 

Som folkhögskollärare kommer jag att försöka undervisa så att eleverna får lära sig genom 
problem, erfarenheter, upplevelser och verkligheten. Först gör de en kemilaboration, exkursion, 
studiebesök, experiment eller så ställs de inför ett problem och sen utifrån detta lär de sig 
teorierna. Jag har också tänkt mycket på det faktum att folkhögskolan ska stå för en annorlunda 
pedagogik och betona bildningsaspekten annars har den inget existensberättigande. (Berndtsson) 
Under utbildningen har jag framför allt fastnat för pedagogerna John Dewey och Jean-Jacques 
Rousseau men också i viss mån Ellen Key. 

Rousseau skrev uppfostringsromanen Emile som handlar om en gosses självförverkligande. 
Följande citat om Emile har jag tänkt på och kommit tillbaka till med jämna mellanrum under hela 
min lärarutbildning. "Man gör sig stor möda att utpröva nya metoder för att lära barn läsa: man 
uppfinner läsmaskiner, bokstavstavlor, ja, man förvandlar barnkammaren till ett boktryckeri. ... Är 
detta ett klokt påhitt? ... Ett mycket bättre medel, som man alltid glömmer, är önskan att lära sig 
läsa. Ge barnet denna önskan, så behövs det varken maskiner eller klossar, utan då duger vilken 
metod som helst." (Egidius 2000) 

Ellen Key kämpade för en alternativ pedagogik och skrev bland annat om själamorden i skolorna. 
"Den nuvarande skolans resultat - vilka äro de? utsliten hjärnkraft, svaga nerver, hämmad 
originalitet, slappt initiativ, förslöad blick på de omgivande verkligheterna; kvävd idealitet ... 
oförmåga att själv iakttaga, utreda och genom reflexioner sammanbinda företeelser" (Key 1995) 
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Fri I uftspedagog ikens utgångspunkter 

Personlig växt 
En av de viktigaste utgångspunkterna för friluftspedagogik är att skapa möjlighet för personlig 
växt. Detta gör man enligt min mening bäst genom en närhet till andra människor. Vid strapatser 
under friluftsliv kommer man på flera olika sätt mycket nära de andra medlemmarna i gruppen. 
Genom gemensamma känslomässiga upplevelser kan man på ett naturligt sätt diskutera djupare 
frågor som kamratskap, tillit och andra relationsfrågor. Eleverna får ofta under friluftsturer hantera 
oväntade situationer och att lösa dessa ger en styrka att kunna hantera ett framtida komplext liv. 
Den personliga utvecklingen hänger intimt ihop med gruppens positiva utveckling. (Furmark 2001) 

Samarbetsinlärning 
I friluftspedagogikens praktiska tillämpningar arbetar eleverna nästan alltid i små grupper. Detta 
skapar möjlighet för individen och gruppen att utvecklas. I den traditionella skolan handlar det 
oftast om konkurrensinlärning, en vinna-förlora-kamp för att se vem som är bäst och sämst. 
Samarbetsinlärning innebär istället att eleverna sätts "i samma båt" och att de därför måste hjälpa 
varandra. Eleverna ska inte kunna arbeta ensamma eller göra varsin del och sedan bara sätta ihop 
allt till en slutprodukt. Fördelar med samarbetsinlärning: Man kommer bättre ihåg det man lär sig, 
transfer av kunskap blir högre, elevernas motivation blir högre och mer internt styrd, elevernas 
sociala kompetens blir högre, eleverna tycker bättre om sina klasskamrater och elevernas 
självkänsla stärks. (Furmark 2001 & SOU 1997) 

"Det är först när man behöver varandra i gruppen - och har ett "investerat behov" - som man 
verkligen satsar sig själv för att hjälpa de andra." (Furmark 2001) 

Lära känna sig själv 
Feedback (återkoppling) är en metod som jag lärde mig använda som befäl under värnplikten och 
jag anser att den kan vara mycket användbar under friluftsturer och på en friluftsledarutbildning. 
Feedback måste användas med försiktighet men det är ett verksamt medel, i vissa avseenden det 
enda, för en individ att lära känna sig själv. Vid feedback speglas det egna beteendet i 
medmänniskornas ögon. Det är just den kunskap individen behöver om sig själv men som kanske 
endast de andra har, som är nyckeln till det som styr agerandet i relationer med andra människor. 
Feedback kan öka förståelsen och fördjupa relationerna i en grupp om den framförs med känslighet 
och i en tillåtande atmosfär. (Försvaret 1986, Nilsson 1993 & Svedberg 2000) 

Feedback fungerar bäst om följande krav är uppfyllda: 
- Syftet skall vara att hjälpa individen att fungera bättre, t ex genom att ge stöd att ändra ett 
olämpligt beteende eller uppmuntra ett lämpligt. 
- Feedback skall vara beskrivande, dvs neutralt objektivt till skillnad från värderande, emotionellt 
subjektiv. 
- Feedback skall gälla beteenden som individen kan påverka. I annat fall är den meningslös och 
kan till och med skada. 
- Feedback skall beskriva något konkret i beteendet. Allmänna omdömen av typen "du verkar så 
nedlåtande" bör ersättas med 1. en icke-värderande sakbeskrivning 2. En objektiv redogörelse för 
den egna reaktionen 3. bedömda konsekvenser. 
- Feedback skall ges i rätt tid, dvs vid första bästa tillfälle. 
- Feedback skall förekomma förhållandevis ofta, annars väcker den lätt motstånd. 
- Feedback som efterfrågas är mer effektiv än den som påtvingas. 
- Feedback fungerar bäst om den kan ges i en jämlik situation, dvs om någon ger feedback till en 
annan, ska man också kunna ge feedback tillbaka. 
- När man tar emot feedback ska man inte argumentera eller försvara sig, man ska bara lyssna. 
(Försvaret 1986 & Nilsson 1993) 

Sammanhang och helhet 
Genom friluftspedagogik kan man komma bort från den traditionella motsättningen mellan teori 
och praktik. Samt att göra skolan roligare genom att inte bara ha teoretiska lektioner som är 
uppdelade i olika ämnen. Friluftspedagogik ger en möjlighet att på ett naturligt sätt arbeta 
tematiskt, ämnesövergripande och att relatera lärandet till större sammanhang och helheter. 
(Brugge 1999, Furmark 2001 & Dahlgren 1997) 
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Alternativa livsvärden, miljömedvetenhet och natursyn 
Friluftslivet ger en bra bild av vårt komplicerade förhållande till naturen. Detta ger en möjlighet att 
utbilda för varsamhet mot vår naturmiljö och till ett ansvar för allt levande och det väcks på ett 
naturligt sätt tankar om alternativa livsvärden. (Dahlgren 1997 & Brugge 1999) 

"Att få proportioner på tid och rum i ett samhälle som i övrigt ofta är präglat av "fartblindhet". 
Det är inte minst genom friluftsupplevelser vi får en känsla för stjärnhimlens väldighet, myrans 
litenhet, dygnsrytmer, årstidsrytmer och vår egen kropps rytm, styrka och svaghet." 
(Brugge 1999) 

Ämneskunskaper 
Det är ganska enkelt att integrera flera "vanliga" ämnen i friluftspedagogik. Med andra ord så är 
det lämpligt att arbeta tematiskt och ämnesövergripande. Biologi och naturkunskap är nog de 
självklaraste ämnena. Här kan man jobba med naturtyper, artbestämning, artkunskap, spårning, 
systematik, ekologi, natur- och miljövård. Svenska vid muntliga och skriftliga redovisningar. 
Idrott och fysisk förmåga tränas vid friluftsliv. Det kan ibland innebära fysiskt tuffa utmaningar 
men också bara att få komma ut och röra på sig eller att träna upp förmågan att använda karta 
och kompass. Fysik och astronomi kan man komma in på genom att titta på stjärnhimlen, 
meteorologi när man tittar på moln och genom att uppleva olika väder och årstider. Historia och 
kulturhistoria när man ser en torpruin, kulturbyggnad, flottledsrensning, slåtteräng eller naturskog. 
Bild vid utställningar och redovisningar i foto, bildspel, målning/teckning, multimedia och video. 
Geografi när man ser och berättar om hur olika landskapstyper har bildats, geologi när man tittar 
på olika bergarter. Slöjd och hantverk genom att sy ett sovsäcksöverdrag, binda fiskeflugor eller 
att göra sin egen kniv. 

Friluftslivets kunskaper 
Genom att vara ute och uppleva olika typer av friluftsliv lär man sig massor med friluftstekniska 
kunskaper. Det kan var allt från att hålla sig varm, torr och mätt till överlevnad på naturens villkor 
eller att kunna göra en nödbivack på fjället. 

"Enligt Dewey är praktisk kunskap lika mycket värd som teoretisk .... Grekerna hade en övertro på 
tankens förmåga och på teoretisk kunskap utan stöd av den praktiska erfarenheten. I den 
traditionen blev kroppen själens fängelse." (Dahlgren 1997) 

Det är svårt att göra en klar definition på vad friluftsliv egentligen är. Det finns några traditionella 
friluftsaktiviteter som vandring, havskajakpaddling, turskidåkning, kanotpaddling och 
långfärdsskridskoåkning. Men är alpin skidåkning, klättring, ridning, segling, fågelskådning, 
skoteråkning, golf, hundspann eller svampplockning friluftsliv? Gränsen är svår att dra, jag tycker 
att vid alpin skidåkning i pisten så är det tveksamt om det är friluftsliv men när man lämnar pisten 
för att åka offpist eller när man gör toppturer (går själv uppför fjället med hjälp av stighudar på 
skidorna) så är det enligt mig friluftsliv. Skoteråkning tycker jag absolut inte är friluftsliv medan att 
åka hundspann är det. Vid fågelskådning och svampplockning handlar det nog om hur länge man 
är iväg och hur lång turen är. Friluftsliv för mig innebär alltså att aktiviteten ska vara i samklang 
med naturen, naturnära, ej motordriven, inte i en konstlad miljö (golfbana), under ganska enkla 
förhållanden, under en viss tid så man hinner anpassa sig och det ska finnas en möjlighet att få 
naturupplevelser. 
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Rollen som friluftsledare och lärare 

"Endast ett fåtal människor är födda till pedagoger och ledare. De flesta måste bibringas både 
tekniken, metoderna och det rätta sinnelaget ... " Archibald Douglas (Försvaret 1986) 

Friluftsledarskap handlar mycket om vilken människosyn man har och vilket förhållningssätt man 
har mot andra människor. Det är viktigt att man "är sig själv" och att man försöker tillämpa en 
positiv människosyn. Det förtroende man ger eleverna har en effekt på hur bra de presterar. Det 
handlar också om att få ett stödjande och öppet klimat i gruppen. Detta kan uppnås genom att 
man som ledare vågar göra fel och att man skrattar åt sina egna misstag. Ledaren måste också ge 
information om sig själv genom att delta i - inte dominera eller leda - informella samtal och 
diskussioner. Vid t ex fikapauser ges tillfälle till allmänna diskussioner, där man inte har någon 
anledning att spela lärare. En annan viktig egenskap hos en bra ledare är att kunna lyssna 
engagerat och att ta till sig det som sägs. Ledaren måste också kunna arbeta med och diskutera 
frågor kring individ- och grupputveckling. För detta krävs bland annat kunskaper i gruppsykologi 
samt iakttagelseförmåga och reflektion. En person som reflekterar lär sig lika mycket av sina 
misstag som av sina framgångar. Det är alltså instruktivt och upplysande att misslyckas om 
handlandet är reflekterat. Men om man däremot handlar slumpmässigt är inte ett misslyckande 
instruktivt utan bara irriterande. Som lärare i friluftspedagogik får man inte tappa bort det 
pedagogiska syftet och kopplingarna till de olika ämnena. Det är lätt att friluftslivet blir till ett 
självändamål och då sker förmodligen inget lärande. (Graham 1997, BrUgge 1999, Furmark 2001, 
Försvaret 1986, Nilsson 1993 & Brusling 1996) 

Jag tycker att det är viktigt för en ledare/lärare att inte ta för stor plats i lärprocesser eller 
grupprocesser. Det jag menar förtydligas på ett bra sätt av några citat från Heiders Ledarskapets 
TAO. "Kom ihåg att du har till uppgift att underlätta en annan människas process. Det är inte din 
process .... Din uppgift är att underlätta och belysa det som händer. Ingrip så lite som möjligt. Hur 
skickliga ingripandena än är skapar de ett beroende av ledaren .... Det är just detta avstående från 
onödiga ingripanden som tillåter att gruppen växer och blir fruktbar." Jag har under min 
lärarpraktik blivit mycket medveten om detta faktum. Vid ett tillfälle skulle en grupp elever, jag och 
min handledare ta bottenfaunaprover i en å. Jag hade tänkt att först gå igenom uppgiften, visa 
metoden och göra gruppindelning sen skulle min handledare och jag gå iväg i en halvtimme. 
Gruppen skulle alltså ha varit tvungna att diskutera med varandra och själva lösa uppgiften. Av 
olika anledningar valde vi att inte göra som jag hade tänkt mig utan vi stannade kvar. När första 
personen hade vadat ut i ån och skulle börja håva gick det inte så bra. Jag hjälpte då eleven 
genom att visa och svara på frågor. Alla fick varsin liten del av ån och för att ta bottenfaunaprover 
måste man få hjälp av någon att hålla burkarna och håven. Nästan alla hade frågor till mig eller 
min handledare och vi var med och hjälpte till hela tiden. När de sista eleverna skulle ta sina 
prover och många redan var klara med sitt så var det inte längre så många som hjälpte till. 
Speciellt den sista eleven som var tvungen att gå en liten bit uppåt ån fick ingen hjälp, förutom att 
jag gick dit. Jag tror inte att eleven hade blivit lämnad ensam om inte jag hade varit där eller om 
jag varit mer passiv i själva håvandet. De andra eleverna visste ju att jag skulle gå dit. (Graham 
1997 & Heider 1985) 

Det finns flera skillnader mellan att vara ledare/lärare utomhus och lärare i ett klassrum. Exemplet 
tycker jag visar på risken att vara för mycket "lärare". Under tex en lång friluftstur kan ledaren 
inte prata, visa och vara i centrum hela tiden. Utomhus måste man också vara mer flexibel för allt 
möjligt som kan hända och man har inte alltid fullständig kontroll. Man har också ett stort ansvar 
för riskanalys och säkerhet. Gruppen måste fungera ihop och under alla omständigheter hålla ihop. 
För ett lyckat friluftsledarskap är ledarskap och säkerhet väldigt viktiga ingredienser. Hur lär man 
sig om detta? Jag har under lärarpraktiken och på studiebesök sett olika varianter. Just i dessa 
ämnena tror jag inte på vanliga lektioner med föreläsningar och overheader. Istället bör eleverna 
tidigt få ansvar för planeringen och genomförandet av vissa lektioner och friluftsturer. Några elever 
får helt enkelt vara ledare för sina klasskamrater och läraren, som förstås fortfarande har det 
övergripande säkerhetsansvaret. Varvar man detta med litteratur, föreläsningar och diskussioner 
blir det enligt min mening ett bra upplägg på en friluftsledarutbildning. (Graham 1997, BrUgge 
1999, Furmark 2001 & Heider 1985) 
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Friluftspedagogik i praktiken 

Sammanfattningsvis så kan man säga att de praktiska tillämpningarna i friluftspedagogik ska 
innehålla fyra faser separation, upplevelse, återkomst och integrering. Denna modellen för 
upplevelsebaserat lärande har Anthony Richards utvecklat. (Furmark 2001) 
1. Separation, det krävs förberedelser för att lämna vardagens trygghet. Här behövs motivation 
och planering. 
2. Upplevelse, den mest engagerande fasen och här ställs deltagarna inför en rad olika problem. 
3. Återkomst, berätta om upplevelsen, skriva om den eller reflektera över den. 
4. Integrering, efter reflektionen ska erfarenheterna från friluftslivet integreras i deltagarnas 
erfarenhetsvärld, med andra ord så ska de lära sig nya saker. 

Friluftstur 
Praktiska tillämpningar av friluftspedagogik kan gå till på många olika sätt. Gruppen kan göra en 
lång eller kort friluftstur, tex en vandring eller paddling. Någon eller några deltagare kan bli 
utsedda till ledare. Efteråt plockas händelser och upplevelser ut och diskuteras, tex: 
- Vad hände i gruppen vid olika tillfällen? 
- Hur togs de olika besluten, vägval, raster och tempo? 
- Kunde besluten ha tagits på något "bättre" sätt? 
- Vilka olika naturtyper har vi sett och vad kännetecknar dem? 
- Vem gjorde vad? 
- Vilka olika fåglar såg vi? 
- Hur ska en bra gruppmedlem vara? 
- Vad kännetecknar en bra friluftsledare? 
- Vad kännetecknar en bra medmänniska? 
- Några händelser som du lärde dig något av? 
- Några händelser som du lärde dig något av för att bli en bättre friluftsledare, gruppmedlem, 
lärare, medmänniska och människa i resten av livet? 
- När var det lägst säkerhetsnivå, vad kunde ha hänt? 
- Vad behöver ni lära er mer om för att höja säkerhetsnivån? Första hjälpen, hur man tar hand om 
någon som är nedkyld, räddningsövningar med en kapsejsad kanot, paddelteknik i strömmande 
vatten eller hur man gör upp eld när det har regnat i tre dagar. 
- Några händelser som du lärde dig något av med tanke på omdöme och säkerhet vid friluftsliv? 

Projektarbete 
Detta är en lite annorlunda tillämpning av friluftspedagogik och iden fick jag från bland annat 
SOU-rapporten. Vid projektarbete är uppgiften tagen från den verklighet deltagarna lever i och som 
angår dem. De största fördelarna med detta arbetssätt anser jag vara att få igång deltagarna, 
skapa motivation och att alla inser poängen med att göra något. Klassen eller några deltagare får i 
uppdrag att anordna olika evenemang som t ex kurser, tävlingar, föredrag, symposium, deltagande 
på mässa eller friluftsdagar. 

- För att anordna en halv dags prova-på klättring för en grundskoleklass krävs en hel del arbete. 
De måste planera och förbereda, tänka på säkerhet, fundera på hur ska man bete sig som om 
någon är rädd eller dumdristig. Det blir också mycket man kan prata om efteråt. 
- Hålla föredrag för resten av skolan om till exempel en lång tur de gjort. Kräver reflektion om vad 
man varit med om, bra tillfälle att få prata inför folk och stärka självförtroendet. 
- Anordna en multisporttävling (en tävling med olika grenar som löpning, paddling, orientering och 
mountainbike). För detta krävs det mycket planering, bansträckning, vem ska göra vad?, 
marknadsföring, eventuellt göra en hemsida och skaffa sponsorer. Det krävs också en hel del 
praktiska förberedelser inför själva tävlingen. Efter genomförandet finns det nog hur mycket som 
helst att diskutera och dra lärdomar ifrån. 

Istället för att anordna evenemang så kan man också skriva artiklar eller ta foton som publiceras i 
tidningar eller på internet. En annan möjlighet är att göra en egen videofilm. Praktik kan också 
fungera på ett liknande sätt som projektarbete. Om man vet att man i slutet av utbildningen ska ut 
på praktik så ökar säkert motivationen allmänt sett. Detsamma gäller om det ges möjlighet att 
examineras i någon aktivitet, till exempel examination som klippklätterinstruktör enligt svenska 
klätterförbundets normer. Inför ett sådant tillfälle när en utomstående kommer för kontroll skulle 
säkerligen motivationen vara väldigt hög. 
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