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1  Inledning 

”En sak som jag är speciellt stolt över som jag kommer att ta med mig resten av livet. Den 

övningen med nätet mellan träden, när vi skulle få igenom alla i laget. Jag var så rädd 

innan och när det var min tur så ville jag bara vägra! Men till slut så lät jag dem lyfta mig 

och det gick jätte bra! Jag var så glad, det kanske låter överdrivet men för mig var det 

som att vinna VM guld!” (Kommentar från elev i utvärderingen efter läger i åk 1) 

Detta är ett citat från en elev som deltagit i ett läger på Säkerhetsprogrammet i årskurs 1. 

Säkerhetsprogrammet är ett specialutformat program som finns i Eskilstuna på St: Eskils 

gymnasium. Jag har arbetat på programmet sedan det startade höstterminen 2005. På 

programmet arbetar man ämnesintegrerat med betoning på grupp och teman. Vi försöker ge 

eleven den trygghet, självkänsla, kunskap och förmåga som behövs för att klara att arbeta inom 

ett yrke där det krävs att man är ett gott föredöme t.ex. polis och väktare. Under utbildningen får 

eleverna på programmet en väktarutbildning. Lägren använder vi som ett delmoment i syfte att 

eleverna ska lära känna varandra i klassen. Det handlar också om att ta eget ansvar, lära sig 

ledarskap, sammanhållning, ordning, samarbete och om att kunna visa och känna respekt för 

andra.  

I mitt tidigare yrkesliv inom Försvarsmakten bedrevs det ett flertal moment och övningar som 

till många delar påminner om Säkerhetsprogrammets lägerverksamhet. Det var dock i en annan 

organisation där det krävdes starkare disciplin med stränga och tydliga regler. Både i min 

profession som officer och nu som lärare är min strävan att få människor att gemensamt arbeta 

mot samma mål. Det är ett svårt och krävande arbete och för att nå ett gemensamt mål krävs ett 

bra samarbete mellan både lärare och elever.  

Vår utgångspunkt då vi planerar inför lägerverksamheten är att ha ett pragmatiskt tankesätt 

d.v.s. att kunskapen ska kunna bli till nytta och ha verklighetsanknytning. Det pedagogiska 

perspektivet bygger på teorier från framstående teoretiker som bl.a. Jean Piaget (kognitiv 

utveckling), John Dewey och George Herbert Mead (pragmatismen). Instruktionerna inför 

övningarna är av enkla slag och syftet med olika övningar är att eleverna ska ”lära för livet” 

genom egna erfarenheter och upplevelser i praktiken. Genom åren har jag själv erfarit hur 

"learning by doing" (dvs. att lära genom att utföra/genomföra moment praktiskt i stället för att 

enbart läsa om dem) varit en givande metod för lärande. Termen ”learning by doing” 
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härstammar från John Deweys reformpedagogiska syn på relationen mellan kunskap och 

handling. Vi har också detta begrepp i åtanke då vi planerar våra övningar inför lägervistelsen. 

Vi har genomfört trivselenkäter i skolan varje år sedan vi startade och där har vi sett att 

säkerhetsprogrammets värden i vissa frågor (se bilaga I) är högre än för andra program. Jag har 

tillsammans med mina kollegor funderat över varför Säkerhetsprogrammet har fått bättre 

utlåtande från eleverna. Frågor som ställts i enkäten behandlar bl.a. sammanhållning, ledarskap, 

respekt, ordning, ansvarstagande, trivsel och trygghet. Vi lärare har ställt oss frågan om 

resultatet eventuellt kan ha något att göra med lägren vi genomför på Säkerhetsprogrammet. 

Citatet i början av detta avsnitt fick oss lärare att även uppmärksamma frågan om eleverna 

känner sig tillräckligt trygga i skolan och under lägerverksamheten. Lärarna på 

Säkerhetsprogrammet tycker sig ha märkt att eleverna blivit bättre kamrater efter lägren och 

tilltron, respekten och tilliten till varandra har ökat.  

Personalen på Säkerhetsprogrammet har genomfört läger för att skapa förutsättningar för lärare 

och elever att lära känna varandra i en annan miljö än skolan. Lägren genomförs i början av 

terminen i årskurs 1 och årskurs 2 med lite olika inriktningar för de olika årskurserna.  

Jag var en av initiativtagarna till läger på programmet när vi startade för fyra år sedan. Jag har 

vid utformningen av lägerverksamheten använt mig av min erfarenhet från tidigare arbete inom 

Försvarsmakten. Där arbetade vi med ledarskap, gruppdynamik och samarbete för att skapa 

gemenskap och få soldaterna att arbeta mot samma mål. Vi startade Säkerhetsprogrammet år 

2005 och då var också första gången vi genomförde en lägervistelse. På programmet genomförs 

det två läger. Ett läger i början av årskurs 1 och ett i årskurs 2. Under lägerverksamheten lägger 

vi tyngdpunkt på ansvarstagande hos eleverna. 
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2 Syfte/Frågeställning 

I arbetslaget har vi funderingar kring effekter av lägret. Kanske är det så att eleverna upplever 

att lägervistelsen ger något mer/annat än det vi lärare ser som syfte med lägerverksamheten. 

Dessa funderingar uppstod då vi fick tillbaka trivselenkäten under första läsåret. 

Säkerhetsprogrammet fick överlag mer positiva omdömen än de andra programmen.  

Hur upplever eleverna på Säkerhetsprogrammet lägren?  

Mitt syfte med denna undersökning är att söka kartlägga hur eleverna upplever lägren med 

fokus främst på sammanhållning, ledarskap och programmets ledord ”Respekt, Ordning och 

Ansvar”. Valet av problemformulering i denna undersökning tog sin utgångspunkt i det 

faktum att vi på programmet just har sammanhållning, ledarskap, respekt, ordning och 

ansvarstagande som ledord och dessa begrepp genomsyrar hela gymnasietiden. 
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3 Styrdokument: 

3.1 Skollagen 

I skollagen (Prop. 2000/01:14) talar man om studiemiljön. Där står att läsa om vikten av 

förebyggande arbete för god hälsa och att man ska ge eleven gynnsamma förutsättningar inför 

vidare studier samt inför deltagande i samhälls- och arbetsliv.  

”En av skolans huvuduppgifter är att förse eleverna med kunskaper och färdigheter med vars hjälp 

barnen och ungdomarna kan skapa sig gynnsamma förutsättningar för deltagande i arbetslivet, 

samhällslivet samt för vidare studier.” (Prop. 2000/01:14, sid.7) 

”Faktorer som påverkar lärande och hälsa. Arbetet med läroplanernas och kursplanernas 

måluppfyllelse är centralt i skolans verksamhet. Skolorna behöver i ökad utsträckning fokusera på 

lärandemiljön för att förstå den enskilde elevens situation och för att vidta adekvata åtgärder. Det 

är således viktigt att inte bara fokusera på den enskilda eleven utan att också se och åtgärda hela 

miljön kring eleven. Lärande och hälsa påverkas i stor utsträckning av samma faktorer. Lusten att 

lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande och gynnas av samma faktorer: 

trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang och helhet, delaktighet, inflytande och självkänsla 

samt möjligheterna att få använda alla sinnen och utveckla kreativitet. En god lärandemiljö 

främjar också hälsan. Att få återkoppling på det man gör är viktiga faktorer för lusten att lära och 

elevernas hälsa. I grunden handlar det om att känna sig värdefull. Det utgår ifrån hur skolan 

förmedlar de grundläggande värdena. Skolforskningen visar att god undervisning baseras på en 

personlig relation mellan elever och lärare.” (Prop. 2000/01:14, sid.11-12) 

Som lärare på säkerhetsprogrammet hoppas vi att det bl.a. genom lägerverksamheten skapas 

gemenskap och trygghet. För att eleven ska klara av yrkeslivet behöver han/hon lära sig att 

samarbeta och att kommunicera. 

”Nya bestämmelser har införts i skollagen (SFS 2007:378) för att ge förutsättningar för att 

skapa en förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan. Skolans huvuduppdrag är att ge 

alla elever en grund för att kunna klara framtida studier och yrkesliv. Det handlar om 

kunskaper och grundläggande värden. För att klara detta måste studiemiljön präglas av 

ordning, trygghet och studiero.” (SFS 2007:378) 1 (”Trygghet och studiero i skolan – 

information om nya bestämmelser”, Skolverket, Reviderad 2007-08-15, sid.3) 

Skollagen är tydlig och visar vad vi som lärare ska eftersträva och utveckla för eleverna. 

                                                           
1 Skollagen 
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3.2 Läroplan 

Den läromiljö som Skolverket vill att vi ska eftersträva i skolan ska ge stimulans till våra elever 

så att de får kunskapsutveckling och innefattas av ett positivt och konkret värdegrundsarbete. 

Där ska ordningsregler och vuxna ge vägledning.  

”De ska bidra till att skolan blir trygg och stimulerande – en plats dit elever och skolans personal 

känner lust att gå”( ”Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö”, Skolverket 2006, sid. 2).  

Vidare skriver man i LPF 94:  

”Eleverna skall bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för 

personlig utveckling. Detta skall syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och 

att återskapa en sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Skolan skall stärka 

elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro”.( Lpf 94 sid.6)  

I LPF 94 står det om att skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. 

Ingen skall i skolan utsättas för mobbning.  

3.3 Andra styrdokument 

För skolan saknas gemensamma styrdokument kring vilken typ av målsättning man bör ha för 

att gruppen ska finna varandras kvalitéer och hur man arbetar mot en gemensam och bra 

slutprodukt.  

I boken ”Olikas lika värde – om arbete mot mobbning och kränkande behandling”, från 

Myndigheten för skolutveckling2 (2003), tar man upp miljön som en viktig aspekt. Vi har 

anammat det genom att genomföra lägerverksamheten på annan plats än i skolmiljö. Vi lärare 

tror att miljöombytet har stor betydelse för hur lägervistelsen upplevs bland eleverna. I lärarlaget 

arbetar vi för att ha/få en helhetssyn bland de anställda och vi tror att det är en av de mest 

centrala faktorerna för att skapa en stabil och trygg skolmiljö. I boken skriver man vidare att 

förebyggande arbete krävs för att främja demokratiska läromiljöer i skolan och hindra uppkomst 

av kränkningar. Lägerverksamheten syftar till att skapa sådan arbetsmiljö att eleverna ska 

komma att känna välbefinnande i sin skolgång.  

                                                           
2 Myndigheten för skolutveckling upphörde den 2008-10-01. En stor del av den verksamhet som MFU bedrivit har gått 
över till Skolverket.  
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”Ett främjande arbete har som mål att skapa en god miljö i skolan som helhet. Det är 

viktigt att stärka sociala relationer och utveckla elevernas sociala och demokratiska 

kompetens. För att åstadkomma långsiktiga effekter bör fokus i det främjande och 

förebyggande arbetet läggas på klass- och skolnivå. Utvärderingar visar att satsningar på 

smala och alltför individinriktade åtgärder haft liten eller ingen effekt.”. (” Olikas lika 

värde – om arbete mot mobbning och kränkande behandling”, Myndigheten för 

skolutveckling, 2003, sid.33).  

I arbetslaget tror vi på betydelsen av att ha ett gemensamt förhållningssätt till verksamheten och 

att arbetslag nyttjar sina olika kompetenser och enat arbetar ihop mot ett gemensamt mål. Vi tror 

även att det är bra att ungdomar får känna att de vuxna delar en helhetssyn. Det är av stort värde 

att alla vuxna på skolan ser sambanden mellan barns lärande, demokratiska och sociala 

utveckling och hälsa. Vi arbetar för att barnet sätts i centrum i allt skolan gör. Det handlar om att 

se hela barnet och dess behov under dygnets alla timmar i alla miljöer både i och utanför skolan. 

En förebyggande, främjande och långsiktig ansats som vi anser att vi jobbar för på lägren. 

Eleverna ska trivas tillsammans i 3 år på gymnasiet. 
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4 Lägerverksamheten 

Lägren bygger på och syftar bl.a. till att eleverna ska lära sig ta eget ansvar och kunna arbeta 

med och för varandra. På Säkerhetsprogrammet har vi skapat och använder oss av ett 

fundamentalt begrepp som står för Respekt, Ordning och Ansvar och förkortas ROA. Vår 

strävan att uppnå de tre delarna inom begreppet ROA genomsyrar hela utbildningen på 

programmet. Under lägervistelsen försöker vi nå syftet bl.a. genom att eleverna lagar all mat 

själva. Eleverna får ta ansvar för tillagning av alla måltider. Maten tillagas utav råvaror och inga 

hel eller halvfabrikat används. Det ger en bra erfarenhet för eleven att dels komma i tid och dels 

planera och vara klar med en måltid enligt de fasta förutbestämda tiderna.  

Klasserna har hittills bestått av ca 70 % pojkar och 30 % flickor. Inför lägren gör en lärare i 

förhand upp en bestämd gruppindelning och varje elev ska sedan byta till en ny förutbestämd 

grupp inför varje nytt moment. Syftet är att det inte ska bildas några informella grupper utan att 

alla ska kunna jobba med alla i klassen. Bland elever och lärare har man upplevt det positivt att 

gruppindelningen har gjorts av en ur lärarlaget eftersom ingen elev då har riskerat att behöva 

känna sig utanför. Rumsindelningen för eleverna har en lärare gjort. I varje rum bor både pojkar 

och flickor. En lista med rumsindelning sätts upp i baracken där de sover. Listan talar om var de 

ska sova samt vilka måltider gruppen ska ansvara för. Syftet med den förutbestämda grupplistan 

är bl.a. att vi vill undvika risken att majoriteten av klassen, vilket är pojkar, tar större plats och 

dominerar. Könsfördelningen är viktig i övningar för att också se och uppmärksamma eventuella 

skillnader i kvinnligt och manligt beteende. En dominans av det ena eller andra könet kan 

påverka processen samt slutvärdet av övningarna. Efter varje övning reflekterar gruppen bl.a. 

kring vad man upplever som manligt respektive kvinnligt beteende och om en eventuell 

skillnad kan ha påverkat resultatet. 

Lägergårdarna vi hyr ligger på två respektive fem mils avstånd från skolan. Miljön runt 

lägergårdarna består av natur med skog, sjö och med stora ytor som ger möjlighet till olika 

aktiviteter som t.ex. idrott. Det finns inga andra verksamheter eller annan bebyggelse i 

närområdet.  

Dagen börjar med att några elever lagar frukost till alla. Frukosten ska vara klar att serveras kl 

08.00 vilket innebär att de elever som ansvarar för den går upp ca kl 07.00. De tillagar 

gröt/te/kaffe, blandar dryck och dukar fram porslin. De lägger även upp pålägg/bröd mm. Efter 
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frukosten ska gruppmedlemmarna diska, städa och göra i ordning efter sig samt förbereda inför 

lunchen med porslin m.m. Gruppen har även till uppgift att plocka fram de råvaror som 

eventuellt behöver tinas inför lunchen. Övriga elever gör sin morgonhygien och förbereder sig 

för förmiddagens övningar. 

Klockan 09.00 sker samling utanför lokalerna där vi har en genomgång av dagens program med 

en extra detaljerad genomgång inför förmiddagens aktiviteter. Gruppindelning och tider ges till 

eleverna. De får veta var de ska genomföra de olika momenten samt vilken utrustning de ska ha 

med sig. Övningsledarna får möjlighet att ge detaljinformation till grupperna innan de går till 

respektive plats. Platserna är utom synhåll för varandra. Vi poängterar särskilt att de inte får tala 

med personer i andra grupper om uppgiften eller syftet med respektive övning innan alla gått 

igenom alla aktiviteter. Vi vill ge alla grupper samma förutsättning och möjlighet till utveckling. 

En övning pågår i ca 45 minuter med en paus på ca 10 minuter. Vid ca kl.10.30 samlas 

lunchgruppen för matlagning. En lärare är alltid med vid matlagningen för att kunna ge råd och 

hjälp vid behov. Övriga lärare och elever får tid att analysera/utvärdera övningarna samt har 

fritid fram till lunch. Då har mentorer/lärare även tid för samtal med någon eller några elever 

enskilt eller möjlighet att delta i den spontana leken. 

Efter iordningsställande av kök bestäms tid för start av eftermiddagens verksamhet så att alla 

ska hinna vara med på uppstarten. Under lunchen samlas lärare för att utvärdera förmiddagens 

övningar och för att se om vi uppnått de utsatta målen för övningarna eller om något behöver 

kompletteras vid ett senare tillfälle under dagen. Övningarna under eftermiddagen sker enligt 

samma princip som förmiddagen men med ett annat innehåll (se veckoprogram i bilaga IV och 

V). Vid ca kl. 16.00 samlas middagsgruppen för matlagning. De övriga får analysera/utvärdera 

övningarna samt ha fritid fram till middagen. 

Kvällspassen består oftast av lite lekar förutom den kväll då övernattning i skogen ska ske. Den 

kvällen ingår även en lektion om hur man klär sig på rätt sätt för att klara sig under en natt i det 

fria. Vi talar om vad de ska tänka på för att skapa bra förutsättningar inför utevistelsen. Kl. 21.00 

är det dags för ett litet kvällsmål. Förberedelserna har gjorts av elever ca 30 minuter innan. Efter 

kvällsmålet börjar de med kvällshygien och alla ska vara i säng ca kl. 23.00. Eleven har eget 

ansvar över fritiden men ska visa respekt för dem som vill sova. Under veckan har vi en 

trivselkväll med korvgrillning på programmet. Kvällen utvecklas på olika sätt. Någon elev 

kanske spelar musik för klassen eller kanske gör de charader. 
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4.1 ROA 

Under de två lägerveckorna har vi övningar som ska ge eleverna ökad samarbetsförmåga, 

sammanhållning och ledarskapsförmåga. Vi arbetar för ökad kommunikation, kunskap och 

förtroende. Eleverna lär sig förstå innebörden av Säkerhetsprogrammets ledord Respekt, 

Ordning och Ansvar (ROA).  

Eleverna lagar all mat själva i ett stort kök i grupper om sex personer. Grupperna varierar efter 

alla moment inklusive matlagningen. Ett schema finns uppsatt i samlingsrummet för att eleverna 

ska kunna se vilka grupper de ska delta i och när. Det är fasta tider för mat, övningar och när 

eleverna ska gå upp på morgonen respektive gå till sängs. En lärare har i förhand gjort all 

gruppindelning för eleverna så att inga informella grupper ska bildas.  

De övningar vi genomför går ut på att kommunicera, visa ledarskap, skapa självförtroende och 

förtroende mellan elever. Vi genomför sjukvårdsövningar t.ex. fingerad bilolycka, 

överlevnadslektioner inför övernattningen i skogen och fysiska aktiviteter såsom idrott med 

inriktning samarbete. Övernattningen sker under en presenning med vilken de fått bygga ett 

vindskydd för två personer. Medhavd utrustningen inför natten är en sovsäck, liggunderlag och 

förstärkningskläder. 

Under fritiden disponerar eleverna lägerområdet. De flesta umgås med varandra och spelar t.ex. 

kortspel, fotboll och bordtennis.  

Lärarnas roll på lägren är att leda övningar, övervaka grupparbeten som eleverna tilldelas samt 

att finnas tillgängliga på lägergården dygnet runt. Här ges tid för samtal med eleven under 

avspända förhållanden. Vi lärare tycker oss märka att eleverna visar mer respekt för varandra 

under lägervistelsen än innan lägren. Att försöka sig på olika moment utan att veta resultatet 

verkar upplevas som givande på många plan. Eleverna lär känna varandra och varandras 

förmågor under de olika övningarna.  

4.2 Ledarskap 

Under lägren försöker vi lärare aktivt visa eleverna hur ett praktiskt ledarskap kan vara. I köket 

t.ex. visar läraren auktoritet till en början. Den typen av ledarskap används här för att eleverna 

ska se hur ett ledarskap med pondus och sakkunskap kan fungera mot ett klart mål. Jag har 

erfarenhet av storhushåll inom Försvarsmakten och är därför ofta den som handleder eleverna 

vid matlagningen. Vi har några enkla regler under veckan. Det är tids passning, engagemang, 
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respekt, ordning och ansvar för det man gör. I de olika övningarna utvärderar vi efteråt vilka 

typer av ledarskap de använt sig av eller vilka ledarroller som framträtt. Liselotte Ohlson 

beskriver i boken ”Pedagogiskt ledarskap” den formella och den informella ledaren. Enligt 

Ohlson (2007) har den formella ledaren utnämnts till ledare och den informella ledaren själv 

tagit på sig uppgiften att leda. Efter respektive övning reflekterar vi över olika delar inom 

ledarskapet t.ex. formell och informell ledare. Diskussion kan då exempelvis föras kring om att 

någon har tagit på sig uppgiften som ledare eller om att gruppen har valt en bestämd person. Vi 

diskuterar gruppens upplevelser och talar om man t.ex. kunnat hålla sig till den policy och de 

regler som upprättats innan uppdraget utfördes. Dessa moment som vi genomför på lägret ingår i 

ämnet Pedagogiskt ledarskap (nationell kurs).  

4.3 Självkännedom 

För att öka självkännedomen hos eleverna sover de (eleverna och två lärare) en natt ute i 

skogen under en presenning tillsammans med en kamrat. Syftet är att lära känna sig själv, få lite 

kunskap i överlevnad och se att det går att leva under ganska enkla förhållanden. Utfallet har 

blivit att alla elever sover kvar under natten trots att en del känt nervositet innan. Många 

beskriver efteråt att de är glada för att de klarat av natten. Det har ingett ett större 

självförtroende. Oron är stor i början av natten. Vi hör olika samtal när vi passerar sovplatserna. 

Under eftermiddagen innan övernattningen sker det olika grupparbeten i överlevnad t.ex. hur 

man gör upp eld utan tändstickor och hur man klär sig för att vara ute under kall väderlek. 

Förutsättningar för att klara denna natt är varma kläder, sovsäck m.m. och detta får elever och 

föräldrar information om vid ett föräldramöte tidigt på terminen. En utrustningslista delas ut tre 

veckor innan lägret.  

4.4 Samarbetsövningar 

Samarbetsövningarna på lägret är till för att skapa förståelse för andra och se vikten av 

samarbete. Man kan lätt åskådliggöra och påvisa att kunskapen från två eller flera ger mer än 

enbart den enskildes. Övningarna är uppbyggda så att de inte går att klara av att lösa utan att alla 

i gruppen deltar. I en övning är uppgiften att lyfta över ett däck över en pinne som är ca 2,7 m 

hög (pinnen är nerslagen igenom däckets centrum) och det klarar de inte med mindre än att alla 

deltar aktivt. Andra moment är till för att ta fram vilka enskilda kunskaper som finns inom den 

tillfälligt sammansatta gruppen.  
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4.5 Miljöns betydelse 

Granström och Einarsson (2000), beskriver i boken ”Forskning om liv och arbete i svenska 

klassrum” hur läraren talar om för eleven hur saker och ting förhåller sig eller föreskriver 

exempelvis på svarta tavlan. De beskriver hur eleven i och med detta får lära sig att imitera och 

återupprepa lärarens och den egna kulturens kunskaper. Eleven kan också själv få läsa sig till 

kunskaper eller öva färdigheter. Vidare menar författarna att elevernas arbete i klassrummet 

innebär att de under lärarens ledning får ta del av kulturarvet framförallt genom att lyssna och 

läsa. Under lägervistelsen vävs lärandet in i en mängd aktiviteter utförda i en otvungen och 

trivsam miljö. 

Miljön är viktig under lägervistelsen. Dels för att eleverna ska känna sig trygga och dels för att 

de inte ska ha de vanliga kontakterna med kamrater och föräldrar under veckan. Vi varken kan 

eller vill ta ifrån eleverna mobiltelefonen. De dagliga rutinerna blir ändå annorlunda för eleverna 

då de inte kan träffa den de vill när de vill. I stället blir det intressantare att umgås med 

klasskamraterna som är med på lägret. Att ge eleven ”fritid” på lägret är viktigt. Under den fria 

tiden får ungdomarna tillfälle att umgås fritt utan lärarnas inverkan och kan lära känna 

kamraterna bättre. Dock bör det finnas möjlighet till aktiviteter t.ex. bordtennisbord, bollar och 

spel. 

4.6 Kommunikation 

De kommunikativa processerna är centrala delar i mänskligt lärande. Kunskaper och 

färdigheter förstärks genom kommunikation. Den ska ge föreställningar av världen. Barnet blir 

medvetet om vad som är värdefullt och lär sig urskilja mängden iakttagelser ur varje situation. 

Det gäller inte bara att skriva, prata, räkna och läsa utan att behärska en kommunikativ praktik. 

Oftast innehåller lärandet även förutbestämda regler t.ex. regler i ett schackspel. (Säljö, 2000) 

Kommunikation kan ske i form av samtal mellan två personer. Hur samtalet utformas beror på 

en mängd faktorer t.ex. vilka referenser som finns och hur personerna tilltalar varandra. En 

ömsesidig behållning av ett samtal kräver att båda parter är uppmärksamma och har förmågan att 

verkligen lyssna på vad den andre säger. 

I dagens samhälle fästs allt större vikt vid konsten att behärska muntlig kommunikation. De 

flesta yrken idag handlar i hög grad om information; att tala, läsa, skriva, att på olika sätt 

förmedla och behandla information. Dessutom behövs den muntliga förmågan för att individen 
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fullt ut ska kunna ta del av det demokratiska samhället. Det gäller även elever som ska redovisa 

sina kunskaper på olika sätt som muntlig redovisning, seminarier, prov och muntliga förhör. De 

måste då kommunicera med kamrater och lärare. Referenserna måste likställas för att inte 

misstolkas. Det är av största vikt att kunna lyssna på instruktioner och tolka dem rätt utifrån 

uppdragsgivaren. Inför lägervistelsens olika övningar ställs eleverna inför instruktioner och efter 

övningen diskuteras hur de uppfattat uppgiften och om gruppen anser sig ha uppfyllt syftet med 

momentet. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

”Det finns en teori bakom varje praktik” är en devis som Bo Sundblad (läsforskare och 

pedagog vid lärarhögskolan i Stockholm) myntat. Vi lärare försöker lära eleverna för livet och 

vikten av att sträva för ett ”långlivat” lärande och bestående kunskap poängteras av flera 

teoretiker. En av de teoretiker som beskriver vikten av ett långsiktigt lärande är Roger Säljö 

(professor i pedagogisk psykologi). Säljö (2000) beskriver i sin bok ”Lärande i praktiken” att 

man ska utgå från en lärande aspekt i all mänsklig verksamhet för det finns något i varje trivialt 

samtal, handling eller händelse som man kommer att använda i framtida situation. Människan är 

läraktig och har en förmåga att ta vara på erfarenheter och använda dem i framtida sammanhang. 

Lärandet äger rum både på individuell och på kollektiv nivå. Förändring och utveckling av 

lärandet sker på olika sätt under historiska epoker och under skiftande kulturella villkor. Mycket 

ändras tack vare utveckling inom samhällets olika funktioner och p.g.a. omvärldens krav och 

möjligheter. (Säljö, 2000) 

I detta arbete strävar jag efter att visa vilka teorier vi utgår ifrån i det praktiska arbetet. 

Pedagogiken vi använder oss av under lägervistelsen kan ses ur flera pedagogiska perspektiv där 

vi har stöd av teorier som härstammar från flera olika teoretiker såsom Jean Piaget (kognitiv 

utveckling), John Dewey och George Herbert Mead (pragmatismen). 

5.1 Pragmatismen 

De övningar vi genomför på lägren ger alla praktisk erfarenhet och kunskap på olika plan. Vår 

utgångspunkt är att ha ett pragmatiskt tankesätt d.v.s. att kunskapen ska kunna bli till nytta och 

ha verklighetsanknytning. Två starka stiftare till pragmatismen (lära om påståendens och 

ställningstagandens sannings- och nyttovärde) är George Herbert Mead och John Dewey. Deras 

arbeten kompletterar varandra. Mead å sin sida ger analytiskt djup och precision i sitt arbete 

medan Dewey ger vidd och vision. Dewey utvecklade en aktivitetspedagogik som bygger på att 

elever får prova mer praktiska övningar för att bl.a. få starkare självförtroende och lära sig saker 

i ett annat sammanhang. Dewey myntade även begreppet "learning by doing" vilket är en 

aktivitetspedagogik (ett upplevelsebaserat lärande) där teori, praktik, reflektion och handling 

hänger ihop. Dewey anser att utbildningens funktion är att ge elever levande kunskap som de har 

praktisk nytta av yrkesmässigt och personligt. Det bästa sättet att lära sig är enligt honom att 

försöka fjärma sig från ett konstruerat inlärningssätt och istället genomföra praktiska övningar i 

så hög grad som möjligt. Grundtanken ska vara att utveckla människans förmåga till 
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problemlösning och kritiskt tänkande istället för att lära sig memorera fakta. Vi strävar efter att 

ge övningarna på lägret karaktär av situationer som på olika sätt påminner om det verkliga livet. 

Varje lägeraktivitet bör ha ett pedagogiskt värde som ger eleven öppningar i nya fält, ställer nya 

frågor och väcker behov och vilja att inhämta ytterligare kunskap. (Dewey, 2007) 

Per Månsson (2007) tar i boken ”Moderna samhällsteorier” bl.a. upp viktiga riktningar inom 

sociologin och som en av dessa livskraftiga perspektiv beskriver han ”symbolisk 

interaktionism”. George Herbert Mead var en av grundarna även till denna teori. Mead använde 

själv beteckningen ”social behaviorism” på sin teori och själva begreppet ”symbolisk 

interaktionism” myntades först 1937 av Meads student och efterföljare, Herbert Blumer. Med 

begreppet symbolisk interaktionism menas en studie av hur människor beter sig mot varandra. 

Människan ses i den symboliska interaktionismen som en i grunden social varelse, vars 

identitet skapas i socialt samspel med andra. Meads ansåg att människor lär genom samspel 

med varandra. Interaktionism förknippas ofta med studier av mening och meningsskapande i 

mänskligt handlande, framför allt genom kvalitativa studier. Under hela lägerveckan sker ett 

ständigt socialt samspel. Eleverna lär genom samspel med varandra. I lägerövningarnas 

efterföljande reflektionssamtal lyfts vissa lärdomar fram och diskuteras direkt. Andra 

erfarenheter kan lagras på ett medvetet eller undermedvetet plan men bidrar ändå på sikt till 

att utveckla elevens sociala kompetens.  

Människor skapar ständigt meningar och tolkningar och gör det i samverkan med andra 

människor. I sin bok beskriver Månsson Meads syn: ”det väsentligaste hos människan är hennes 

”språklighet”. Den språkliga förmågan gör henne till en i grunden social varelse” (Månsson, 

2007, sid. 153).  

Roger Säljö (2000) skriver i boken ”Lärande i praktiken” om att ett påståendes mening, en idé, 

metod, teori eller hypotes verifieras enligt pragmatismen i dess konkreta konsekvenser, dess 

tillämpbarhet, funktion och användbarhet. Han beskriver språket som en mekanism för att 

uttrycka, lagra kunskaper, ge insikter och förståelse hos individer och kollektiv. Begreppsliga 

termer ger oss möjlighet att jämföra, kunna se skillnader och lära av erfarenheter. Säljö anser att 

vi kan och ska även dela erfarenheter och lärdomar.  

Säljö (2000) skriver i kapitlet ”Kunskapers genes: från handens insikt till ordets praktik” om att 

lärande är en kombination av teori och praktik och av intellektuell och manuell verksamhet. Man 

agerar under sin livstid med utgångspunkt från sina egna erfarenheter och kunskaper, hur man 
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uppfattar omgivningen och vad den medvetet och omedvetet kräver. Under lägervistelsen växlar 

vi mellan teoretiskt och praktiskt lärande och en dialog kring elevernas upplevelser förs efter 

varje övning. 

5.2 Kognitiv utveckling 

Kognitionsvetenskapliga frågeställningar handlar om hur människan tar till sig och bearbetar 

information och kunskap. Hur hon interagerar med den sociala och materiella omgivningen och 

hur hon fattar beslut och löser problem och vilken roll känslor spelar för hennes tankeprocesser. 

Det sker mycket i ungdomars utveckling under gymnasieperioden. Jag tänker då inte enbart på 

puberteten utan även den sociokulturella utveckling som sker. Utveckling sker i samspelet för 

individen i sina grundläggande kognitiva färdigheter. Eleverna har bytt skola och får därmed nya 

kamrater. Det är en omvälvande tid för många att få chansen att börja om och utvecklas vidare 

med framför allt ett bättre självförtroende som följd. (Säljö, 2000) 

Teoretikern Jean Piaget ansåg att barns kognitiva utveckling är biologiskt betingad och kan 

uppdelas i utvecklingsfaser utifrån ålder och biologisk mognad. Barnet kan enligt Piaget inte 

tillgodogöra sig kunskap som är för avancerad för dess biologiska utveckling. Teoretikern Lev 

Vygotsky menade i motsats till Piaget att barnet bör ställas inför lite mer avancerade uppgifter 

för att kunna utvecklas maximalt. Enligt Roger Säljös tolkning av Vygotskys teori ”övergår 

utveckling från att i huvudsak bestämmas av biologiska faktorer till att ske inom ramen för 

sociokulturella förhållanden” (Säljö, 2000, sid. 36). Att finna barnets kognitiva 

utvecklingsnivå är nyckeln till att förstå hur barn tänker och hur de kommer fram till sina svar. 

Barns och ungdomars tänkande förändras kvalitativt med åldern. Alla är av naturen födda 

vetenskapsmän, nyfikna på kunskap. Säljö (2000) beskriver i boken ”Lärande i praktiken” 

vikten av att finna jämvikt (ekvilibrium) mellan utveckling och lärande. Det är av vikt att lärare 

arbetar för att stödja eleverna till att finna en så bra balans som möjligt i sin kognitiva 

utveckling. En persons kognitiva utveckling beror i hög grad på biologisk mognad och 

personliga erfarenheter. Vid genomförandet av lägren stimulerar vi elevernas kognitiva 

utveckling genom att dels införliva nya kunskaper till redan existerande (assimilering) dels 

förfina och fördjupa redan existerande kunskaper. Eleverna får även nya erfarenheter som får 

redan existerande kunskaper och rutiner att förändras (ackommodation).  

Begreppet adolescensen används inom psykologin och beskriver en del av den kognitiva 

utvecklingen. Adolescensen innebär en period av gradvis utveckling från barndom till 
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vuxendom. Johanna Månsson, doktorand vid Lunds universitet, beskriver i en 

forskningssammanställning ”Utvecklingspsykologi” adolescensen som en social konstruktion en 

”uppfinning av västvärlden”. Perioden är inte detsamma som pubertetsperioden. Dock 

sammanfaller ofta adolescensen just med den tidsperiod i livet då ungdomar kommit i 

puberteten. Adolescent egocentrism (begrepp grundat av Jean Piaget) handlar om ungdomars 

många gånger egocentriska bild av hur viktig och unik man är. Bilden är förvrängd p.g.a. 

överstimulering av hur unika ens känslor eller upplevelser är. Man upplever att man konstant vill 

vara ”on stage” och leva i nuet. Denna livs fas ger både positiva och negativa effekter. Månsson 

(2009) beskriver hur utvecklingen under adolescensen saktar av, förmågan att resonera abstrakt 

ökar, förmåga till informationsbearbetning ökar och arbetsminnet blir mer effektivt. Vi lärare 

tycker oss märka (dels i skolarbetet men även på lägret i samarbetsövningarna) att eleverna just 

under gymnasietiden genomgår de stadier av utvecklingen som utmärker Adolescensen. 

”Vi måste se och förstå hur tänkande utövas av människor som agerar i sociala praktiker med 

hjälp av artefakter. När vi tar bort redskapen, den sociala praktiken och studerar tänkandet 

eller lärandet ´i sig`, har vi tappat bort vårt fenomen och ägnar oss åt studier av tämligen 

hjälplösa individer som berövats sina sociokulturella resurser” (Säljö 2000, sid 81).3  

5.3 Övriga modeller 

Begreppet EQ (emotionell intelligens), synonymt med social kompetens och känslomässig 

intelligens, har blivit ett allt mer populärt och etablerat begrepp. Begreppet innefattar social 

skicklighet, självkontroll, entusiasm, tålamod, medkänsla och förmåga till självmotivation. Det 

var de amerikanska psykologerna Peter Salovey och John Mayer som myntade begreppet 1990 

i sin bok ”Emotional intelligence”, men det var Daniel Goleman (vetenskaplig journalist och 

doktor i psykologi) som i sin bok med samma namn, såg till att detta begrepp fick större 

uppmärksamhet. Goleman (2000) menade att den emotionella intelligensen är egenskaper som 

inte är biologiska utan som kan läras in om det sker i tid. Han föreslår ett schemalagt ämne där 

barnen får lära sig att låta intellekt och känslor samverka. 

Professor Peter Salovey delar upp bedömning av emotionell intelligens i fyra delar: 

Att uppfatta och ta till sig känslor Att använda känslor 

Att förstå känslor Hantera sina egna och andras känslor 

                                                           
3 Med artefakt menas oftast materiella ting, fysiska redskap. 
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Förmågan att uppfatta, förstå och ta till sig känslor och sedan hantera dem är något som vi bl.a. 

jobbar med på lägret. Övernattningen i skogen ger insikt i egen och andras känslohantering. Vi 

lärare måste visa empati för eleverna och deras olika utveckling av den känslomässiga förmågan. 

Den svenske psykologen Bodil Wennberg har tolkat EQ-modellen och anpassat den för svenskt 

bruk. I sin bok ”Känslans makt” (1991) beskriver hon modellen i form av en trappa med fem 

steg: självkännedom, empati, ansvar, kommunikation och konflikthantering. Dessa fem begrepp 

passar till stor del in på det syfte och de mål vi har med lägren. Vid de olika övningarna och i de 

efterföljande samtalen reflekterar eleverna över hur de upplevt bl.a. hur kommunikationen 

fungerat, om man känt och visat empati och om man tagit sitt ansvar. 

För att lägren ska fungera och ge gott resultat behöver vi tänka på att grundläggande behov 

tillfredställs. Den primära idén innebär att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda 

innan högre mål blir viktiga för individen. Abraham Maslow var en amerikansk psykolog mest 

känd för sin teori om behovshierarkin, en teori om motivationen hos människor. Maslow 

beskrev sin teori om hur människor prioriterar sina behov med hjälp av en behovstrappa.  

Enligt Maslows behovsteori (Folkvett nr 2/1999) behöver behoven tillfredställas i följande 

ordning: 

 

 

 

 

Att först och främst se till så att alla får mat och husrum under lägerveckan tillfredställer de 

grundläggande fysiologiska behoven. Trygghetsbehovet uppfylls bl.a. genom att vuxna hela 

tiden finns i närheten och även genom att föräldrarna finns inom rimliga avstånd. Under 

övningarna ska vi ge eleverna uppskattning och så mycket positiv feedback som möjligt för att 

skapa en positiv känsla som ger självkänsla och förtroende. 

 1. Fysiologiska grundbehov  4. Behov av uppskattning 

 2. Behov av trygghet  5. Självförverkligande 

 3. Behov av närhet  
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6 Tidigare forskning 

Det har knappt gått att finna någon tidigare forskning kring lägerverksamhet. De få 

undersökningar som finns är mer inriktade på traditionella läger t.ex. sommarläger, 

koloniverksamhet eller liknande. Hos Myndigheten för skolutveckling finns en del 

forskningsresultat som behandlar miljö aspekter. Forskningen beskrivs i boken ”Olikas lika 

värde – om arbete mot mobbning och kränkande behandling”, Myndigheten för skolutveckling 

(2003), och handlar om miljön i skolan, var eleven bor d.v.s. bostadsmiljön och dess påverkan 

på eleven. Vidare nämns lägerskola i några uppsatser (uppsatser.se) men då oftast i form av 

vanlig skolverksamhet. Det har inte gått att finna några uppsatser med samma syfte och/eller 

frågeformulering som jag har. Jag har även sökt efter forskningsuppsatser i ämnet med hjälp av 

bibliotekarier på skolbiblioteket. 

6.1 Helhetssyn  

Myndigheten för skolutveckling beskriver att forskning inom kommuner och skolor visar vissa 

bestämda delar som bör fastställas för att ge en stabil skolverksamhet. Det är vuxnas helhetssyn 

på skolans verksamhet. Man ska se sambandet mellan barns/ungdomars lärande, demokratiska 

och sociala utveckling samt hälsa. Det är även viktigt att ha en förebyggande, främjande och 

långsiktig ansats för skolan när det gäller trivsel och arbetsmiljö. 

Myndigheten för skolutveckling betonar att det är ”viktigt att stärka sociala relationer och 

utveckla elevernas sociala och demokratiska kompetens” (ur ”Olikas lika värde – om arbete 

mot mobbning och kränkande behandling”, 2003 sid. 33) Effekten har blivit dålig av de 

satsningar som gjorts. De har varit för individinriktade och varit för ”smala” och därmed givit 

liten effekt.  

6.2 Mål som ger vägledning  

I skriften ”Olikas lika värde – om arbete mot mobbning och kränkande behandling” från 

Myndigheten för skolutveckling betonas att gemensamt för de skolor och kommuner som 

arbetar framgångsrikt tycks vara att de utgår från de nationella målen rörande värdegrund, 

demokrati och kränkande behandling. På Säkerhetsprogrammet har vi en klar inriktning mot 

dessa nationella mål och studieplanen innehåller bl.a. avsnittet ”Etik och moral” (tillhör ämnet 

Säkerhetskunskap A-C, lokal kurs) samt de lokala kurserna ”Människan socialt och kulturellt” 

och ”Etik och livsfrågor”. Man bör på alla plan främja demokratiska läromiljöer och målet att 

hindra uppkomst av kränkningar.  
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”En av kommunens viktigaste uppgifter är att utarbeta och förankra kommunala mål och 

strategier för att motverka kränkande behandling. Politiska mål och beslut ger legitimitet och 

tyngd på skolnivå och bör också få konsekvenser för resursfördelning och kompetensutveckling. På 

kommunal nivå har man också möjlighet att väva samman mål och strategier mellan olika 

verksamheter. På så sätt kan kommunen underlätta och stötta samarbete mellan till exempel skolan 

och socialtjänsten”. Ur ”Olikas lika värde – om arbete mot mobbning och kränkande behandling”, 

2003, sid. 34. 

Tydliga mål och planer ger goda effekter. Tydliga mål ger också större möjligheter för föräldrar 

och elever att ställa krav på skolan. För att planerna ska kunna fungera på lite längre sikt är det 

viktigt att alla vet riktningen. (Myndigheten för skolutveckling, 2003) 

Vi lärare på programmet försöker arbeta för att varje elev ska känna sig respekterad och 

uppleva en grundtrygghet. Under läger vistelsen ges många tillfällen (både organiserade och 

spontana) till reflektion kring och diskussion om hur vi bemöter varandra. 

”Eftersom jag bytt klass ser jag skillnaden i attityd mot varandra. Man får göra fel det 

accepteras mer man behöver inte springa lika fort som alla andra och det gillar jag. ”  

(Kommentar från elev i utvärderingen efter läger i åk 2) 

Både lärare och eleven själv kan många gånger uppleva en tydlig utveckling i agerande och 

självinsikt före respektive efter lägervistelsen. Den här eleven beskriver hur hon/han upplever 

sin insats i en kommentar från utvärderingen efter läger i åk 2: 

” I år var jag väldigt nöjd med min insats i grupperna om man jämför med förra årets 

insatser. Ett bra exempel på min dåliga insats var i Skjulsta när jag inte kom med några 

förslag alls och bara stod och var tyst. Sen under lägerveckan (i ettan) så deltog jag mer 

än i Skjulsta fast i år i Fiskeboda så deltog jag till 100 % vilket faktiskt gav en härlig 

känsla när man sen lyckades med vissa uppgifter tack vare ens idéer. Nu i Fiskeboda så 

tror jag att man var mer trygg i gruppen vilket resulterade med att man ”vågade” dela 

med sig av idéerna. Sammanfattningsvis kan jag säga att min insats varit bra. ” 

(Kommentar från elev i utvärderingen efter läger i åk 2) 

Gymnasiestarten innebär att eleverna ges en chans att ”starta om på nytt”. De får nya kamrater 

och nya lärare. Elevernas förmåga att samarbeta utvecklas under lägret. Samarbete och respekt 

för varandra ökar känslan av grundtrygghet i klassen.  

”Jag tror att alla i år kände sig mer trygga i klassen och på så sätt så vågade man dela 

med sig av sina idéer för att lyckas lösa uppgifterna. I vår grupp tyckte jag att samarbetet 
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var väldigt bra för alla gav förslag om hur vi skulle lösa vissa uppgifter vid stationerna. 

Det var speciellt vid två stationer där jag upplevde samarbetet var som bäst och det var 

vid stövelkastningen och vid plockepinn. Först vid stövelkastningen så kastade en person 

och berättade vad som kunde förbättras och så fortsatte vi tills vi uppnådde ett bra 

resultat. När vi sen kom till plockepinn så tog vi god tid på oss att lösa uppgiften. Det var 

vid den här stationen som samarbetet var i topp. Här diskuterade verkligen alla och sa 

sina åsikter för att uppnå ett bra resultat. Om någon sa någonting som verkade riskabelt 

så sa vi andra det och tillslut så kunde man komma överens om vilken pinne vi skulle 

flytta.”  (Kommentar från elev i utvärderingen efter läger i åk 2) 

Det är fascinerande att se hur elever många gånger tar åt sig kunskap utan att vi lärare kanske 

noterar det. Det händer även mycket som eleverna vid reflektion upptäcker i efterhand ”oj visst 

så var det”. 

”Jag tro att jag lärt mig mycket ”osynlig kunskap” om samarbete mellan människor på 

grund av alla samarbetsövningar vi gjorde.”  (Kommentar från elev i utvärderingen efter 

läger i åk 2) 

Att våga bortse från gamla rädslor och lita på sin egen och andras förmåga kräver att man 

känner sig trygg. Förhoppningsvis upplever eleverna att de under lägerveckan känner att de 

vågar prova saker som de aldrig gjort tidigare.  

”En sak som jag är speciellt stolt över som jag kommer att ta med mig resten av livet. Den 

övningen med nätet mellan träden, när vi skulle få igenom alla i laget. Jag så rädd innan 

och när det var min tur så ville jag bara vägra! Men till slut så lät jag dem lyfta mig och 

det gick jätte bra! Jag var så glad, det kanske låter överdrivet men för mig var det som att 

vinna VM guld!” (Kommentar från elev i utvärderingen efter läger i åk 1) 

”Lära känna oss och jobba i grupp, ta större ansvar” (Kommentar från elev i 

utvärderingen efter läger i åk 1) 

Genom att lära sig se förändringar av sina egna brister och se fördelar i individers olika 

föreställningar och upplevelser kan man få goda grundförutsättningar att nå ett bra studieresultat. 

7 Metod 

I den här uppsatsen har jag valt att granska hur eleverna upplever lägren med fokus främst på 

sammanhållning, ledarskap och programmets ledord ”Respekt, Ordning och Ansvarstagande”. 

I arbetslaget har vi funderingar kring effekter av lägret. Dessa funderingar uppstod då vi fick 
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tillbaka trivselenkäten under första läsåret. Säkerhetsprogrammet fick (och har fortsatt få) 

överlag mer positiva omdömen än de andra programmen.  

Metod valet föll på den fenomenografiska metoden. Fenomenografi är forskning om 

uppfattningar, Marton (1981). Enligt Uljens (1988) gör man inom den fenomenografiska 

ansatsen skillnad mellan vad något (ett fenomen) är och vad det uppfattas vara. För att granska 

människors uppfattningar enligt den kvalitativa (innebördsmässiga) forskningsansatsen 

fenomenografi har Marton föreslagit att man ska särskilja ett s.k. första och andra ordningens 

perspektiv. Den första ordningens perspektiv innebär en frågeställning om varför något förhåller 

sig på ett bestämt sätt och det är för att tydliggöra detta jag beskriver lägerverksamheten och vad 

som är skolans mål och syften inför lägret. I forskningssyfte har jag sedan utvärderat enligt ”den 

andra ordningens perspektiv” och då beskrivit elevernas uppfattning av lägerveckan dvs. hur 

eleverna uppfattar olika aspekter av verkligheten. I den enkätundersökning eleverna besvarat har 

de fått ange sin uppfattning och besvara ett antal påståenden med hjälp av en graderad skala. Här 

är det inte av intresse att reda ut om uppfattningar som individer har är sanna eller falska utan 

enbart att konstatera hur eleverna uppfattat lägren och de olika momenten under lägervistelsen.  

”Uppfattningen står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller det 

som inte kan sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör den 

referensramen inom vilken vi samlat våra kunskaper eller den grund, på vilken vi bygger 

våra resonemang.” (Larsson, 1986, sid. 21) 

Eleverna tar alla med sig olika erfarenheter då de åker till lägret. Vi har alla olika grund att stå 

på, olika livserfarenhet och kunskaper. Detta medför sedan att varje individ uppfattar samma 

situation och moment under lägervistelsen på sitt egna sätt grundat på just sin egen erfarenhet. I 

enkätundersökningen kan utfallet sedan visa olika uppfattningar. Här saknar man dock möjlighet 

att se övergången mellan de skilda föreställningarna och vad som ligger bakom. Larsson (1986) 

skriver att man inte alltid kan klarlägga orsaken till upplevelsen och resultatet blir inte ”rätt eller 

fel” ”svart eller vitt” man kan bara tangera olika individers uppfattningar.  

Då inlärning ses som kvalitativa förändringar blir det ett självklart val för mig att i min 

forskning runt lägerverksamheten använda mig av en kvalitativ analysteori. Resultatet av 

lärandet är alltid data i andra ordningens perspektiv d.v.s. hur någonting ter sig för någon. 

(Marton & Booth, 2000) 
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7.1 Urval 

Studien sker i samarbete med en specifik skola, St: Eskils gymnasium i Eskilstuna. Alla elever 

i Säkerhetsprogrammets tre årskurser har givits möjlighet att delta i enkätundersökningen. 

Klasserna bestod av 24 elever i årskurs 1, 32 elever i årskurs 2 och 28 elever i årskurs 3, totalt 84 

elever.  

Elevunderlaget har bestått av elever på Säkerhetsprogrammet på St: Eskils gymnasium i 

Eskilstuna. Totalt går 84 elever på programmet och 85 % av dessa deltog i undersökningen. 

Frånvaron uppgick till 4 elever per årskurs, vilka inte deltog p.g.a. bortavaro vid de tillfällen som 

gavs. Dessutom var det en elev i årskurs 1 som inte fick tillstånd från föräldrarna att delta i 

denna undersökning. Resultatet kan anses vara tillförlitligt då så många deltog i undersökningen. 

7.2 Forskningsetiska riktlinjer 

Vid genomförandet av en undersökning finns det forskningsetiska riktlinjerna och principer, 

bl.a. enligt HSFR4 (1982), och krav som måste följas. Göran Hermerén (professor i medicinsk 

etik) tar i sin bok ”Kunskapens pris” upp de avvägningsproblem man som forskare ställs inför på 

olika nivåer i sitt arbete. Enligt Hermerén har ”samhället ett legitimt krav på att forskning 

bedrivs, på att den inriktas på väsentliga frågor och håller hög kvalitet” (Hermerén, 1996, sid. 

118).  

Hermerén, (1996) beskriver i sin bok bl.a. några krav som man som forskare måste hålla sig 

till. Det är ”öppenhetskravet”, som innebär att forskaren noggrant informerar 

undersökningspersonerna om verksamheten och ”självbestämmandekravet” vilket innebär att 

forskaren ska inhämta samtycke från deltagarna så att de känner att de själva kan bestämma om 

de vill delta. ”Konfidentialitetskravet” handlar om att de medverkande ska kunna vara säkra på 

att uppgifter som de lämnar inte kommer att lämnas ut till obehöriga. Hermerén beskriver även 

”nyttjandekravet” vilket innebär att det insamlade materialet enbart får användas i 

forskningssyfte. 

Ovanstående krav har jag uppfyllt genom följande åtgärder. Innan undersökningen har jag 

muntligen informerat eleverna om arbetet och varje elev har även undertecknat ett ”samtyckes 

brev” (se bilaga III) där jag har beskrivit varför jag genomför undersökningen och till vilket 

syfte. För elev som inte fyllt 18 år har krävts att även vårdnadshavare undertecknar och därmed 

                                                           
4 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 
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ger sitt samtycke till att eleven får delta i undersökningen. Alla utom en elev har givit sitt 

samtycke och den eleven har därför inte deltagit i undersökningen.  

Konfidentialitetskravet är uppfyllt genom att eleverna har haft en knappdosa då de svarat på 

påståendena och ingen person har kunnat identifieras till en specifik dosa. Av det 

dokumenterade resultatet framgår inga enskilda personuppgifter överhuvudtaget. Alla har 

kunnat vara anonyma. Klasserna finns dock identifierade som grupp vilken i texten står 

angiven som ”Säkerhetsprogrammet” årskurs 1, 2 eller 3. All berörda har informerats om att 

de uppgifter jag samlat in enbart används i forsknings syfte. (Vetenskapsrådet, hämtad 

090721) 

7.3 Tillvägagångssätt 

Alla elever på Säkerhetsprogrammet har svarat på enkäten under mitt överinseende. Det har 

varit relativt lätt att samla eleverna, tack vare att jag är lärare på programmet och dagligen 

genomför lektioner med dem. Jag har nyttjat lektionstid för genomförandet. Ett problem har 

dock varit att alla elever inte varit närvarande vid ett och samma tillfälle. För att resultatets 

tillförlitlighet skulle bli så hög som möjligt kändes det dock viktigt att bemöda sig om att finna 

flera tillfällen för eleverna att svara på enkäten.  

Klasserna har samlats i det klassrum där vi har en projektor i taket så att alla kunnat se duken 

bra. Innan har jag förberett datorn med mentometerfunktion vilket är ett tilläggsprogram till 

PowerPoint. När eleverna satt sig i klassrummet har jag sedan delat ut en knappdosa till var och 

en av dem. Jag har förklarat för eleverna hur undersökning går till och varför vi ska genomföra 

den. Det är inte första gången som eleverna använder sig av mentometern så de kan rutinerna 

och hur det fungerar tekniskt. Det fanns ingen tidsgräns för att svara utan de hade gott om 

betänketid. Mentometern räknar antalet tryckningar och i och med det vet jag när alla svarat och 

det är dags att gå vidare till nästa fråga. Jag har möjlighet att förklara och förtydliga påståenden 

för elever som inte förstår, de behöver bara räcka upp handen. Det är den sista tryckningen på 

dosan som gäller. När alla påståenden var besvarade sparade jag ner enkätens resultat i en Excel 

datafil. Därifrån kunde jag senare sammanställa data och göra diagram till uppsatsen. 

Det finns utvärderingar på tidigare lägeraktiviteterna sedan några år tillbaka. Dessa 

utvärderingar var dock utförda på ett sådant sätt att eleverna svarade kort t.ex. roligt, bra och 

okej mm. Några har dock reflekterat över sitt arbete under veckan och skrivit egna kommentarer. 

Vissa av dessa kommentarer kommer jag att använda i andra delar av rapporten. 
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7.4 Validitet  

Vid genomförandet av undersökningen har jag begränsat mig till att försöka finna det allmänna 

fenomenet i alla tre årskurserna. Vilken uppfattning eleverna har om lägret. 

Jag har vad jag anser lyckats mäta det jag avsett att mäta d.v.s. elevernas upplevelse av 

sammanhållning, ledarskap och programmets ledord ROA5. Undersökningen har i stort resulterat 

i ett relativt lättåskådligt material som jag kunnat sammanställa och redovisa i detta arbete.  

7.5 Reliabilitet 

För att hålla så hög reliabilitet (tillförlitlighet) som möjligt till resultatet av enkäten och ge 

eleven möjlighet att klart ta ställning åt något håll valde jag skalan 1-6. Jag valde en skala med 

jämnt antal svarsalternativ för att undvika svar med ett intetsägande medelvärde. 1 är lika med 

påståendet ”stämmer inte” och 6 påståendet ”stämmer helt”. Graderingsskalan i enkäten har varit 

konstruerad så att man lätt kan tolka, analysera och se tendenser i resultatet. Jag har tagit fram ett 

genomsnitt på varje påstående dels för varje klass samt för programmet i sin helhet. I detta 

projektarbete redovisas enbart programmets resultat. 

                                                           
5 Respekt, ordning och ansvar 
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8 Resultat och analys 

Efter utförd enkätundersökning har jag sammanställt resultatet i ett Excel dokument. 

Resultatfakta redovisas genom mentometerfunktionen som finns till PowerPoint-programmet i 

datorn. Klassernas sammanräknade resultat har sammanställts till ett genomsnitt för hela 

Säkerhetsprogrammet och presenteras så i detta avsnitt. Att visa alla resultat i diagramform blir 

alldeles för omfattande i storlek. I stället visas resultatet genom ett urval av diagram och texter. 

Alla resultat finns i bilagor (bilaga II). Enkäten är indelad i fem grupper: allmänt, miljö, 

ledarskap, sammanhållning och ROA6. Dessa begrepp/teman är utvalda för att i enkäten kunna 

sammanställa elevernas uppfattning av de grundläggande värderingarna (och teman) som är 

karaktäristiska för hela utbildningstiden på Säkerhetsprogrammet d.v.s. sammanhållning, 

ledarskap, respekt, ordning och ansvarstagande. 

8.1 Allmänt 

Diagram 1: ”Jag trivs i klassen.” 

 

 

 

 

Diagrammet visar att nästan alla upplever att de trivs i sina klasser. 
 
Diagram 2. ”Lägren behövs på Säkerhetsprogrammet.” 

 

 

 

 

Det är tydligt att eleverna upplever att lägren har stor betydelse för programmet. 

                                                           
1 Respekt, Ordning och Ansvar 
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Diagram 3.”Jag har förstått syftet med lägren.” 

 

 

 

 

Tabellen visar att de flesta eleverna känner att de förstått syftet med lägren. 

Undersökningen visar att eleverna upplever läger som ett bra sätt att bedriva skolverksamhet 

utanför klassrummet och att lägren upplevs som mycket viktiga för Säkerhetsprogrammet. 

Eleverna förstår syftet med lägret (d.v.s. utveckla och lära sig sammanhållning, ledarskap, 

respekt, ordning och ansvarstagande) och ser vikten av sitt eget engagemang. Övningarna som 

genomförs på lägren upplevs som viktiga och att det ges tillfälle för utvärdering av alla 

övningar. Resultatet visar tydligt att övningar blir bättre om eleverna jobbar i små grupper och 

byter medlemmar vid flera tillfällen. Undersökningen visar att eleverna på 

Säkerhetsprogrammet upplever trivsel i sina klasser och att lägren upplevs som betydelsefulla 

för att man ska lära känna sina klasskamrater bättre. Av enkäten framgår att några få elever 

upplevde oro inför lägerdagarna men anledningen till oron framgår inte. Några elever 

upplever att deras självförtroende har ökat i och med lägret. Lärarnas deltagande visar sig 

upplevas som viktigt för alla elever. Aktiviteter av fysiskt slag har hög prioritet hos eleverna 

och enkätsvaren visar även att man önskar bedriva lägren i samma form som hittills. 

8.2 Miljö 

Diagram 4: ”Lägergård är ett bra boende.” 

 

 

 

 

Tabellen visar att lägergård upplevs som en bra boendeform. 
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20.  Lägergård  är ett bra boende.
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Diagram 5: ”Miljön vid lägergården har påverkat resultaten under veckan.” 

 

 

 

 

Tabellen visar att miljön på de två olika lägergårdarna upplevs ha påverkan på resultatet. 

Undersökningen visar att eleverna upplever miljön runt boendet som viktig och att lägergård 

anses som ett bra alternativ. Båda lägergårdarna ligger i en miljö skild från övrig bebyggelse 

och omges av skog, sjöar och ängar. Av resultatet att döma har det inte varit tillräckligt med 

aktiviteter utanför det schemalagda programmet. 

8.3 Sammanhållningen 

Diagram 6: ”Sammanhållningen ökar under lägerveckan”  

 

 

 

 

Tabellen visar att lägren upplevs ha mycket stor betydelse för sammanhållningen.  

Diagram 7:”Det är bra att maten lagas i grupp.” 

 

 

 

 

Tabellen visar att de flesta upplever att det är bra att laga mat i grupp. 
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Undersökningen visar att eleverna upplever att sammanhållningen ökar under lägerveckan 

och att man lär sig vad sammanhållning har för betydelse. Övningarna av 

sammanhållningskaraktär upplevs som mycket betydelsefulla för eleverna, vilket enkäten 

visar med tydlighet. De upplever att det känns bra att få laga mat i grupp och laga den själva. 

För sammanhållningen upplevs övernattningen i skogen som ett betydelsefullt moment.  

8.4 Ledarskap 

Diagram 8: Övernattningen i skogen är ett betydelsefullt moment för mitt 

självförtroende”  

 

 

 

 

Det flesta på programmet upplever att övernattningen i skogen ger ett ökat självförtroende. 

Diagram 9: ”Jag har haft nytta av det jag lärde mig om ledarskap på lägren ” 

 

 

 

 

Resultatet visar att det finns en spridning bland eleverna angående om man upplever att man 
haft nytta av sina kunskaper om ledarskap eller inte. 

Enkäten visar att övernattningen i skogen och att de fick laga maten själva är de två moment 

som varit mest betydelsefulla och gav mest för eleverna när det gäller utveckling av 

ledarskapsförmågan. Resultatet i övrigt visar att det finns skilda uppfattningar bland eleverna 

angående om man upplever att man haft nytta av sina kunskaper om ledarskap eller inte.  

31.  Ö vernattn ing  i  sk ogen är ett betydelsefu l l t m o m ent 
för m itt självfö rtroende.
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8.5 ROA 

Diagram 10: ”Jag har tagit ansvar för min del i lägren” 

 

 

 

 

Resultatet visar att de flesta eleverna upplever att de tagit ansvar för sin del i lägren. 

Diagram 11: ”Samarbetsövningar är betydelsefulla moment för att utveckla ROA.”  

 

 

 

 

Resultatet visar att övningarna som bedrivs upplevs ha stor betydelse för eleverna när det 
gäller ROA. 

 
Deltagande i gruppövningar så som övernattning i skogen, samarbetsövningar och 

matlagning i grupp ses som betydelsefullt för att lära sig respekt, ordning och ansvar. Enkäten 
visar att nästan samtliga elever anser sig ha tagit ansvar för sin del på lägren. 

Diagram 12: ”Lägren har bidragit till att jag känne r mig tryggare i klassen.” 

 

 

 

 

Många elever upplever att tryggheten förstärks under lägerveckorna. 

Under lägervistelsen finns det några ordningsregler som eleverna har uppfattat som 

grundläggande och bra. 

38.  Jag har tag it ansvar fö r m in  del i  lägren.
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Undersökningen visar att eleverna upplever att lägren påverkat tryggheten i klassen positivt 

och att aktiviteterna gett dem något starkare trygghetskänsla. De flesta elever upplever att 

respekten för varandra har ökat något i och med lägren. 

Detta var ett urval av resultat av de påståenden som eleverna fick svara på i enkäten. Enkäten i 

sin helhet bifogas som bilaga (bilaga II). Frågeställningen som denna enkätundersökning 

bygger på är hur eleverna upplevt lägren. Vid sammanställningen av de påståenden som 

enkäten består av har fokus lagts på de begrepp som är grundläggande för elevernas hela 

utbildningstid på Säkerhetsprogrammet d.v.s. sammanhållning, ledarskap, respekt, ordning 

och ansvarstagande. Några av de påståenden som visat stor samstämmighet i elevernas 

uppfattning och upplevelse är de påståenden att ”sammanhållningen ökar under lägerveckan”, 

att ”samarbetsövningar är betydelsefulla moment för att utveckla ROA” samt att ” lägren 

behövs på säkerhetsprogrammet”. Dessa påståenden har alla givit höga omdömen från en 

majoritet av eleverna och stämmer också väl överrens med vad vi lärare tycker oss ha märkt 

angående många elevers upplevelse av lägret. 
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9 Diskussion 

Den lägervistelse som genomförs på Säkerhetsprogrammet är utformad av programmets 

lärarlag utifrån väl förankrade pedagogiska grundtankar. Vi har en gemensam syn på lärandet 

och har haft förmånen att själva kunna utforma lägervistelsen utifrån vår egen övertygelse och 

kompetens. De övningar vi genomför på lägren ger alla praktisk erfarenhet och kunskap på olika 

plan för eleverna. Vår utgångspunkt är att ha ett pragmatiskt tankesätt d.v.s. att kunskapen ska 

kunna bli till nytta och ha verklighetsanknytning. Detta är också helt i enlighet med teorier från 

stiftarna till pragmatismen George Herbert Mead och John Dewey.  

Mitt syfte med denna undersökning har varit att söka kartlägga hur eleverna upplever lägren 

med fokus främst på sammanhållning, ledarskap och programmets ledord ”Respekt, Ordning 

och Ansvarstagande”. Min forskning har utförts med hjälp av den fenomenografiska metoden, 

enligt Marton & Booth (2000), där man gör skillnad mellan vad något är och vad det uppfattas 

vara. Det har varit mycket givande och intressant att på detta sätt ta del av elevernas upplevelse 

av lägren. Resultaten av enkäten visar överlag att majoriteten av eleverna har en positiv bild av 

lägren. De är engagerade och nästan alla upplever att de trivs i sina klasser. 

Som ansvarig för lägren riskerar jag att i vissa delar kanske ha en alltför subjektiv och ”färgad” 

syn på elevernas behållning av lägervistelsen. Mycket arbete har lagts ner inför lägret för att 

försöka få ut mesta möjliga behållning av de få läger dagar vi har till vårt förfogande. Min 

förhoppning är naturligtvis att veckan ger eleverna positiva erfarenheter. Hermerén (1996) 

beskriver vikten av och svårigheter med att förhålla sig objektiv vid forskningsarbete. Han 

sammanställer viktiga regler i en ”Objektivitetsregel”. 

”Forskare får inte medvetet eller omedvetet förvanska sina upptäckter vid publiceringen för att 

gynna vissa intressen, åsikter eller värderingar. Forskningsresultat bör presenteras på ett sakligt 

och icke missvisande sätt. Fakta och synpunkter som skulle påverka tolkningen av undersökningens 

slutsatser eller ställningstagandet till dem (om de blev kända) får ej utelämnas”. (Hermerén, 1996, 

sid.182) 

För att undvika en av mig subjektivt vinklad eller ”färgad” analys har jag bemödat mig extra 

om att tyda enkätsvaren så objektivt som möjligt. För att ytterligare säkerställa objektiviteten i 

analysen hade det nog varit bra om vi varit två som analyserat resultatet. För att säkerställa 

tillförlitligheten i enkätsvaren i högre grad hade jag eventuellt även kunnat omformulera vissa 
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påståenden. Detta för att ännu tydligare erhålla elevernas upplevelse av de olika momenten 

under lägervistelsen.  

I efterhand ser jag att jag även arbetat utifrån idéer om observation och inser att det kan finnas 

en viss svårighet med att skilja på lärarens och forskarens roll då man arbetar som observatör i 

elevgruppen. Birgitta Kullberg skriver i boken Etnografi i klassrummet (1996) om lärarens roll 

som observatör. En deltagande observation är då observatören ingår i den grupp som ska 

observeras och är det mest karaktäristiska dataproduktionssättet, genom vilket data skapas i 

etnografiska studier. Vi lärare medverkar som pedagoger i den grupp av personer som deltar i 

lägerverksamheten medan vi samtidigt fortlöpande observerar och analyserar det som pågår 

under själva observationsprocessen. Vi observerar processer i varje övning vi leder och ger 

feedback till eleverna direkt.  

Lägervistelsen ökar känslan av respekt för klasskamrater och lärare och ger utvecklad insikt 

för värdet av ordning och ansvar. Det framgår även att eleverna upplever att miljön har 

betydelse för behållningen av lägervistelsen och boendet på lägergård upplevs som en bra 

boendeform. Att lägergårdarna ligger ett stycke bort från annan bebyggelse är positivt. 

Eleverna behöver då inte utsättas för frestelsen att bege sig bort från lägerområdet för att t.ex. 

träffa kompisar eller shoppa. I stället blir eleverna nu hänvisade till varandra och nya 

gruppkonstellationer bildas.  

Av resultatet går även att se att det finns skilda uppfattningar bland eleverna angående om 

man upplever att man under lägerveckan haft nytta av sina kunskaper om ledarskap. Tankar 

har funnits kring att kanske ge eleverna mer teoretiska kunskaper om ledarskap redan innan 

lägervistelsen. Men tyvärr skulle det nog kunna innebära en risk att den pedagogiska 

grundtanken med övningarna går förlorad. Om eleverna skulle få för mycket kunskap (t.ex. 

om ledarskap eller mänskligt beteende i en grupp) innan momenten kunde det nog ”ta udden 

av” många spontana reaktioner. Vid reflektionen som sker efter varje övning ventileras tankar, 

känslor och upplevelser. Alla deltar kanske inte lika aktivt i diskussionen men även en ”tyst” 

reflektion kan hos var och en leda till ökad medvetenhet och mognad hos den enskilde 

individen.  

Vid vidare forskning kan man förslagsvis fördjupa analysen av hur eleverna upplevt lägren 

genom att lyfta forskningen ännu ett steg och även jämföra samma elevers uppfattning efter 

första och andra lägertillfället. En möjlighet kan i en framtid även vara att ytterligare studera 
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uppfattningar om lärandet både från lärarens och elevens perspektiv och fördjupa förståelsen 

för lärarens och den studerandes handlande (Larsson, 1986 sid.16). Genom att skaffa sig 

ytterligare kunskaper i vad som ligger bakom sättet att studera eller olika sätt att lägga upp en 

undervisning kan man dra ytterligare erfarenhet inför det fortsatta pedagogiska arbetet i 

klassen. 

Vi lärare på programmet känner att vi i lägerverksamheten har hittat en givande form för 

pedagogisk verksamhet. Vi tycker oss märka att eleverna bara av att byta läromiljö upplever 

lärandet som mer positivt och visar större motivation. Detta upplever vi även kunna utläsa 

utifrån delar av enkätresultatet. Under elevernas resterande gymnasietid upplever vi lärare hur de 

(och vi) ständigt återkommer till och kommenterar olika moment eller händelser från lägret. Här 

har vi en ypperlig chans att ”fånga upp” och diskutera tankar både kring elevernas sociala 

kompetens samt teoretiska kunnande. Vi får härigenom retroaktivt stoff till utförandet av 

framtida lektioner. Andra lärarlag på andra program har även visat intresse för vår 

lägerverksamhet. Detta har lett till att det i dagsläget är ytterligare två program på skolan som 

har lägerverksamhet på agendan.  

Eleven som citeras i första stycket av detta arbete beskriver hur hon upplever en egen 

utveckling. Personen lyckades med något hon innan inte trott att hon skulle klara. Hon beskriver 

hur hon kommer att ta denna positiva erfarenhet med sig ”resten av livet”. 

Min förhoppning är att varje elev då den tar sin studentexamen ska kunna gå ut i arbetslivet 

som en ansvarstagande person med god självkänsla, god självkännedom och god social 

kompetens. Kanske kan programmets lägerverksamhet till viss del bidra till elevernas sociala 

mognad och utveckling så att denna min förhoppning kan infrias. 
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Bilaga  

I. Trivselenkät St: Eskils gymnasium 2007 

Diagram ur trivselenkät St: Eskils gymnasium 2007 

Trivsel, bemötande och självförtroende 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram ur trivselenkät St: Eskils gymnasium 2007 Avdelat faktor i Kön 
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II.  Resultatet i tabell 

 

Allmänt  Åk1 Åk2 Åk3 

 
Programmats 

resultat 
Antal deltagande/åk 

20 28 23  71 

3. Jag trivs i klassen. 4,8 4,7 5,0  4,8 

4. Jag lärde känna mina nya klasskamrater bättre än om 
vi inte varit på läger. 

4,0 4,9 3,7  4,2 

5. Läger är ett bra sätt att bedriva undervisning på. 4,7 4,9 4,0  4,5 

6. Det är betydelsefullt att alla lärare på 
säkerhetsprogrammet är med på lägren. 

5,5 4,9 5,0  5,1 

7. Det var bra att vi delade upp övningarna i stationer 
med mindre grupper. 

5,3 5,1 4,9  5,1 

8. Övernattning i skogen är ett viktigt moment. 4,3 5,1 4,5  4,6 

9. Övningarna i överlevnad är viktiga för mitt fortsatta 
skolarbete. 

3,8 4,7 3,7  4,1 

10. Lägren behövs på Säkerhetsprogrammet . 5,4 5,7 4,2  5,1 

11. Jag har förstått syftet med lägren. 5,8 5,3 5,0  5,4 

12. Jag har bidragit efter bästa förmåga, till att lägren ska 
bli så bra som möjligt. 

4,3 5,2 4,7  4,7 

13. Jag har fått större självförtroende efter lägren. 3,5 3,3 3,3  3,4 

14. Jag kände oro inför lägerdagarna 2,0 2,0 2,3  2,1 

15. Lägren ska genomföras på det sätt de gjordes. 4,7 4,7 4,5  4,6 

16. Jag fick tillfälle att utvärdera övningarna 4,3 4,5 4,2  4,3 

17. Det är väsentligt med fysisk aktivitet på lägren 5,2 4,8 5,4  5,1 
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Miljön  Åk1 Åk2 Åk3 
 

Programmats 
resultat  

18. Det är viktigt hur man bor på läger. 5 4,6 4  4,5 

19. Det har funnits tillräckligt med aktiviteter på 
”fritiden”.    (utanför schema lagda övningar) 

4,4 3 3,8  3,7 

20. Lägergård är ett bra boende. 5,2 5,2 4,8  5,1 

21. Miljön vid lägergården har påverkan på resultaten 
under veckan. 

5 4,7 4,2  4,6 

Sammanhållningen Åk1 Åk2 Åk3 
 

Programmats 
resultat  

22. Jag lärde mig mycket under lägren om 
sammanhållning 

4,1 4,7 4  4,3 

23. Lägren påverkar sammanhållningen i klassen. 5,3 5,2 5,2  5,2 

24. Samarbetsövningar är betydelsefulla för 
sammanhållningen. 

5,3 5,4 5,3  5,3 

25. Sammanhållningen ökar under lägerveckan. 5,4 5,2 5,4  5,3 

26. Det är bra att vi får laga maten själva. 5,6 4,6 4  4,7 

27. Det är bra att maten lagas i grupp. 5,9 5,7 4,9  5,5 

28. Övernattning i skogen är ett betydelsefullt moment 
för sammanhållningen. 

4,9 4,8 5,2  5,0 

Ledarskap Åk1 Åk2 Åk3 
 

Programmats 
resultat  

29. Jag fick utveckla min ledarskapsförmåga. 3,7 3,6 4  3,8 

30. Övningarna visade hur man ska utveckla sitt 
ledarskap. 

3,7 2,9 2,8  3,1 

31. Övernattning i skogen är ett betydelsefullt moment 
för mitt självförtroende. 

5,1 5 4,7  4,9 

32. Samarbetsövningar är betydelsefulla för ledarskapet. 3,7 2,4 2,9  3,0 

33. Min ledarskapsförmåga utvecklades av att vi fick laga 
maten själva. 

5,2 3,7 3,8  4,2 

34. Samarbetsövningarna är viktiga för min fortsatta 
ledarskapsförmåga. 

4,1 3 3,6  3,6 

35. Övernattning i skogen är ett betydelsefullt moment 
för mitt ledarskap. 

3,6 4,3 3,7  3,9 

36. Jag lärde mig mycket om ledarskap 3,4 3,8 3,7  3,6 

37. Jag har haft nytta av det jag lärde mig om ledarskap 
på lägren 

3,9 3,5 3,6  3,7 
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Respekt Ordning Ansvar Åk1 Åk2 Åk3 
 

Programmats 
resultat  

38. Jag har tagit ansvar för min del i lägren. 4,7 5,4 5  5,0 

39. Jag respekterar andra mer efter lägren. 4,1 3,6 3,8  3,8 

40. Jag lärde mig att ta mer hänsyn efter lägren. 3,9 3,3 3,3  3,5 

41. Jag lärde mig vikten av att delta i grupp. 4,4 4,4 4,1  4,3 

42. Det är viktigt att ha bestämda ordningsregler. 5,2 5,0 4,1  4,8 

43. Ordningsreglerna vi hade var bra. 4,8 4,7 3,7  4,4 

44. Övernattning i skogen är ett bra moment för att lära 
sig ta ansvar. 

5,2 5,1 4,3 

 

4,9 

45. Samarbetsövningar är betydelsefulla moment för att 
utveckla ROA 

5,4 5,3 4,6 

 

5,1 

46. Det är bra att vi får laga maten själva för att utveckla 
ROA 

5,4 4,0 4 

 

4,5 

47. Aktiviteterna på lägren ger mig större 
trygghetskänsla. 

4,5 3,1 3,2 

 

3,6 

48. Lägren har bidragit till att jag känner mig tryggare i 
klassen 

4,6 4,6 4,1 

 

4,4 
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III.  Samtyckesbrev 

Till samtliga elever/målsmän på Säkerhetsprogrammet 

Hej! 

Jag heter Stefan Bjuvenius och är lärare i olika ämnen på programmet. Under våren är jag 

student på lärarhögskolan i Växjö, mening är att avsluta behörighetsgivande studier. Jag gör 

bl.a. mitt examensarbete som ska handla om lägerverksamheten och syftet är att forska om 

lägrens betydelse för eleverna. 

På säkerhetsprogrammet har vi under några år genomfört läger i åk 1-2. I mitt arbete är att 

studera lägerverksamheten och vad lägret ger eleven. Detta är ett led i att bygga upp 

kunskaper för att vi ska kunna bli bättre på det vi gör. 

Jag har under våren diskuterat detta med klassen, men för att kunna genomföra arbetet 

behöver jag ert (myndig elev alt målsmans) tillstånd att använda enkäten samt ett antal elever 

som väljs ut via slumpurval för intervjuer. 

Allt material och intervjuer kommer att avidentifie ras och behandlas konfidentiellt. 

Har ni frågor så finns jag på tel. 070-562 97 65 eller kan ni nå mig via mail på  

stefan.bjuvenius@eskilstuna.se 

TACK PÅ FÖRHAND! / Stefan Bjuvenius 

Lämna nedanstående intyg till Stefan SNARAST! Dock senast tisdag v.18 

•  Härmed intygas att Stefan Bjuvenius får rätt att använda skriftliga utvärderingar 
från lägren från mitt barns lägerverksamhet och svar från en enkätundersökning till sitt 
examensarbete under förutsättning att dessa avidentifieras och behandlas konfidentiellt.  

•  Mitt barn kan även delta i en intervju om lägerverksamhetens genomförande om 
han/hon blir uttagen i ett slumpurval.  

_______________________________________gäller eleven_______________________ 

Underskrift målsman 

_________________________________________ 

Underskrift myndig elev 

Datum_________________________________________ 
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IV.  Exempel på ett veckoprogram för åk 1 

 Mån. Tis. Ons. To. Fre. 

FM � Skola 
� Nätet, Stolpen, 
� Leda gruppen 
� Ledarskapsmoment  

� Fys (grupp stafetter) � Fys/Kanot 
� Eleven ledig 
� Utvärdering via GW 

EM 
Uttrp kl. 13 
Inackordering 
Regler 

Fys/Bygga regnskydd 
Trafikolycka 
Samarbetsövningar 

Städning 
Hemtrp ca kl. 14.30 

 

KV � Lekar 
� Samarbetsövning 

� Bygga regnskydd/ 
� Samarbetsövningar 

� Lekar 
� Samkväm 

�  
�  

ANT � Matlagning varje 
måltid (5 st) 

� Matlagning varje måltid 
(5 st) 

� Övernattning 

� Matlagning varje måltid 
(5 st) 

� Matlagning varje måltid 
(5 st) 

�  



 

V. Exempel på ett veckoprogram för åk 2 

 Mån. Tis. Ons. To. 

FM 
� Mat i skolan 
� Transport till läger kl 

12.00 

 
� Leda gruppen 
� Ledarskapsmoment  
� NO(Exkursion) 

� KLASSRÅDSUTB 

� Fys. 

� Städning 
� Hemtrp ca kl. 11.00 

EM 
� Inackordering efter kl. 

13 
� Regler/Fys 
� BRÅ 

� NO(Exkursion) 
� Fys. 

� BRÅ REFLEKTION  

� TRAFIKOLYCKA/FÖ
RSTA HJÄLPEN 

�  

KV � Lekar 
� Samarbetsövning 

� Bastu 
� Samarbetsövning 

� Lekar 
� Samkväm 

�  

ANT � Matlagning varje måltid 
(5 st) 

Matlagning varje måltid (5 st) 
� Matlagning varje måltid 

(5 st) 
� Matlagning varje 

måltid (5 st) 
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