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Ledarskap och friluftsliv

Jan Seger

Friluftslivets utmaningar och möjligheter

Friluftslivsundervisning vid GIH innebär ofta att stu-
denter och lärare tar sig ut från staden till skog, sjö, hav
eller fjäll och genomför någon form av förflyttning, till
fots, i kajak, i kanot eller på skidor. Utöver de upplevel-
ser som vistelsen ger, erbjuds också unika möjligheter
att, som student, träna sitt ledarskap eller sin förmåga
att verka som effektiv gruppmedlem. Vanligen arbetar
man i mindre grupper där någon tagit på sig ledarskapet
och där gruppen ska lösa uppgifter av olika slag. Utbild-
ningen pågår i allmänhet flera dagar, så alla utmaningar,
problem, slitningar, etc. som uppstår måste hanteras av
gruppen.

Om de tankar och känslor som uppkommer under så-
dana turer görs medvetna och verbaliseras kan frilufts-
utbildningen tjäna som utgångspunkt för ett upplevel-
sebaserat lärande, där studenterna, i slutet av turen, kan
ges möjligheter att reflektera över händelser och sedan,
genom litteraturen, få möjligheter att generalisera, upp-
täcka samband och möta teorier. Dessutom innebär det
en ledarutmaning, i sig, att organisera och genomföra
en friluftsutbildning, där planering, riskbedömning, sä-
kerhet, miljöhänsyn etc. ska hanteras.

Kapitlet behandlar båda dessa sidor av friluftsledar-
skapet, den organisatoriska och dessutom friluftslivet
som en arena för ledarskapsträning. I det sistnämna in-
går även att få förståelse för och kunskap i hur man kan
skapa fungerande grupper. Texten beskriver först de
kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för ett
optimalt ledarskap, med en genomgång av grundläg-

gande kunskaper och färdigheter som betecknas som
hårda, mjuka samt metafärdigheter. Därefter ges en
överblick över några teorier och forskningsresultat, som
ligger till grund för ledarskap och grupprocesser i
mindre grupper i friluftsliv. Kapitlet avslutas med ett
par exempel på ledarskapsträning.

Friluftsledarskap

En nyexaminerad idrottslärare i X-bodaskolan har
ett stort intresse för friluftsliv och önskar förankra
ett friluftsprojekt i sin arbetsenhet, år 6. Projektet
går ut på att vandra en del av Sörmlandsleden med
övernattning i tält. Åttiosex elever berörs och ele-
vernas föräldrar har, vid en första kontakt, ingen-
ting att invända. Vid introduktionsmötet i arbets-
enheten är arbetskamraterna först helt tysta.
Idrottsläraren fångar upp kommentarer som ”ing-
en kan tvinga mig att gå i skogen med eleverna”.
Hon förstår att intresset bland kollegerna är myck-
et litet och beslutar sig för att genomföra projektet
i liten skala med sin egen mentorsgrupp om 16 ele-
ver. Övriga elever läser som vanligt i skolan under
de två dagarna. Hon får hjälp av en fritidsledare
och en pensionerad idrottslärare med omfattande
erfarenhet av friluftsliv. Fritidsledaren ställer en-
bart upp under själva vandringen, men åker hem
när tälten är uppsatta på kvällen. Vandringen och
övernattningen går utmärkt, vädret är fint och ele-
verna uppträder mycket bra. Samtliga elever har
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Ledarskap är ett av de mest observerade och minst
förstådda fenomenen på jorden. (Burns, 1978)



egna sovsäckar, medan skolan lånar ut Trangiakök.
De tält som används är litet tunga, vilket gör att
eleverna får bära relativt tung packning.

De deltagande eleverna är i efterhand mycket
positiva och anger att de gärna medverkar i ett nytt
friluftsprojekt.

Chef och ledare

Som framgår av exemplet ovan möter läraren/ledaren
ett antal olika utmaningar i samband med utövandet av
”friluftsledarskapet”. Det finns ingen anledning att anta
att friluftsledarskap på något avgörande sätt skiljer sig
från ledarskap i allmänhet. Samma generella krav ställs
på ledaren vare sig han/hon ska leda en friluftstur, eller
leda en organisation i arbetslivet. Däremot kan det fin-
nas anledning att skilja på chefskap och ledarskap (se ta-
bell 1).

Ledarskap beskrivs ofta som avgörande för en organi-
sation eller verksamhet. Inom forskningen har man fo-
kuserat framför allt på fyra områden eller aspekter av
ledarskap: person, resultat, position och process (Sve-
ningsson et al., 2009, s. 30 ff).

– Ledarskap som person. Är ledaren annorlunda än and-
ra? I korthet kan sägas att man inte kunnat påvisa
några samband mellan karaktärsdrag och ett fram-
gångsrikt ledarskap.

– Ledarskap som resultat. Är det vad ledaren åstadkom-
mer som konstituerar ett effektivt ledarskap? Här är
risken stor att man enbart fokuserar på resultatet och
inte på processen och då kan man hamna i situationer
där exempelvis ett oetiskt beteende kan åstadkomma
kraftfulla förändringar, men naturligtvis inte är ac-
ceptabelt.

– Ledarskap som position. Chefen befinner sig ju oftast
högst upp i organisationen och man kan lockas att se
ledarskap vertikalt, med risken att enbart vissa i orga-
nisationen kan betraktas som potentiella ledare.

– Ledarskap som process. Frågan hur ledaren får saker
gjorda i organisationen är den vanligaste frågan inom
forskningen idag.

Ett sätt att beskriva skillnaden mellan en chef och en
ledare kan se ut enligt tabell 1 här bredvid.

Det finns naturligtvis specifika förväntningar på fri-
luftsledaren, som vi ska undersöka närmare. Figur 1
sammanfattar några viktiga grunder och färdigheter
som friluftsledaren kan förhålla sig till och utgå ifrån.
Här återfinns dels en grund bestående av olika veten-
skaper som psykologi, historia, filosofi, management/
ledarskap etc., dels ett antal färdigheter, ”hårda” och
”mjuka” samt ”metafärdigheter” – övergripande kun-
skaper och färdigheter, som i många stycken bygger på
erfarenhet, etik och moral.

Psykologiska faktorer

Csikszentmihalyi (1975) har presenterat en teori om
”flow”, en känsla av att ha flyt, som har bäring på fri-
luftsliv. Karaktäristiskt för aktiviteter som producerar
flow är:
– Deltagarna är målmedvetna och får en omedelbar

feedback i aktiviteten
– Deltagarna är totalt koncentrerade på aktiviteten och

sållar bort irrelevant information
– Deltagarna har en känsla av kontroll
– Flow-aktiviteten är motivationsskapande

Exempel på sådana aktiviteter kan vara bergklättring,
offpist-skidåkning, hängflygning, forsränning, etc. (Ar-
negård, 2006). Beroende på vilken erfarenhet deltagar-
na har kan kanske andra, mindre äventyrsbetonade, ak-
tiviteter leda till upplevelser som liknar flow.

Gruppsykologi

Kan gruppers utveckling förutses och styras? Vilka fak-
torer influerar i så fall utvecklingen och hur påverkar

Jan Seger
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Nyskapar
Utvecklar
Inspirerar
har långsiktigt perspektiv
frågar vad och varför
Uppfinner
utmanar status quo
gör rätt saker

Ledare
Administrerar
Vidmakthåller
Kontrollerar
har kortsiktigt perspektiv
frågar när och hur
Påbörjar
accepterar status quo
gör saker rätt

Chef

Tabell 1. Skillnader mellan ledare och chef
(Hughes et al. 2006, s. 39).



olika former av ledarskap grupprocesserna? Det finns
flera modeller för beskrivning av gruppers utveckling
över tid (Se vidare Maltén, 1992; Svedberg, 2007; Seger
& Bergsten, 2007). Under Koreakriget, på 1950-talet,
noterade man i den amerikanska flottan att medan be-
sättningarna på vissa fartyg fungerade utmärkt som
grupper, hade man på andra fartyg stora problem med
dåligt fungerande grupper, trots att besättningarna hade
valts ut på ett slumpmässigt sätt och hade likvärdig
kompetens. En amerikansk psykolog och forskare, Will
Schutz (1958), kom att studera fenomenet och presen-
terade en teori som beskriver olika faser i gruppers ut-
veckling. Modellen kallas FIRO-teorin (Fundamental
Interpersonal Relations Orientation). Schutz fann i sin
forskning att en grupp genomgår tre huvudfaser under
sin utveckling mot samhörighet och effektivitet. Grup-
pen startar således som en samling individer som inte ti-
digare känner varandra och som kommit samman för att
utföra en uppgift (som besättning på ett fartyg, en ar-
bets- eller projektgrupp, en friluftsgrupp, etc.).

FIRO-teorin utgår från att gruppen inte går vidare
från ett stadium till nästa förrän samtliga medlemmar är
beredda att göra så. Det första stadiet beskrivs av Schutz
som tillhöra-stadiet (Inclusion). I rollsökningsfasen
(Control) visar medlemmarna öppet konkurrens och
konflikterna ökar i antal och intensitet. Det sista stadiet,

samhörighetsfasen (Openness), är det stadium där grup-
pen är som mest effektiv och samarbetet som bäst.
Tuckman och Jensen (1977) har en liknande uppdelning
i sin beskrivning av gruppers utveckling:

– Forming: gruppen bildas, oro och olust präglar med-
lemmarna

– Storming: konflikter och ifrågasättande av formella
ledare

– Norming: gruppen börjar fungera med överenskomna
regler

– Performing: gruppen är högpresterande i sitt arbete
– Adjourning: gruppen upplöses

Susan Wheelan (2005), slutligen, har presenterat mo-
dellen An Integrative Model of Group Developement
(IMGD). IMGD integrerar, som namnet antyder, olika
modeller för grupputveckling och beskriver fem stadier
i en grupps liv:

– Beroende och Tillhörighet
– Skenbart oberoende och Konflikt
– Tillit och Struktur
– Genomförande och Produktivitet
– Avslut

Ledarskap och friluftsliv
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Underlättande
färdigheter

Säkerhets-
mässiga
färdigheter

Instruktion Organisation

Tekniska
färdigheter

Miljömässiga
färdigheter

Effektiv kommunikation

Flexibel ledarstil

Professionell etik Erfarenhetsbaserad
omdömesförmåga

Problemlösning

Beslutsfattning
Meta-
färdigheter

Mjuka
färdigheter

Hårda färdigheter

Psykologi, historia, filosofi, management etc. Grundläggande
kunskaper

Figur 1. Friluftsledarens kunskaper och färdigheter (efter Priest & Gass, 1997, sid. xvii).



Som synes är alla modellerna relativt lika. De utgår
från forskning som stöder tanken att gruppens utveck-
ling är förutsägbar, under vissa förutsättningar. Sådana
förutsättningar är bl. a. att gruppen är en arbetsgrupp
med ett klart mål och att antalet gruppmedlemmar inte
är för stort (6–12 personer).

Ledarskap och lärarutbildning

Som framgått av ovanstående bygger teorierna på forsk-
ning av vuxnas beteenden i grupper. Det kan ändå finnas
ett visst fog för att utgå från dessa teorier också i arbetet
med grupper av barn och ungdomar. Även för ung-
domsskolans arbetslag och övriga arbetsgrupperingar
av vuxna bör modellen vara användbar. Det ligger na-
turligtvis också i ungdomsskolans intresse och i linje
med skolans styrdokument att skapa effektiva och mog-
na grupper som kan samarbeta och att lärar/ledarskapet
därvid anpassas till gruppernas utveckling. I den me-
ningen kan teorierna ge nyttiga tankeställare. Hur på-
verkar t.ex. ständiga byten av lärare och gruppsamman-
sättning skolans strävan att frambringa trygga och
välfungerande elevgrupper? Skolans sätt att organisera
lärares och elevers arbetsmiljö ur detta perspektiv kan
ifrågasättas: vilka överväganden ligger bakom de stora
grupper som bildar klasser i grundskolan?

På lärarutbildningen på GIH menar vi att en ledare
för en grupp bör känna till ovanstående teorier. Ur ett
ledarskapsperspektiv kan man, med utgångspunkt i
FIRO-modellen, beskriva att ledaren för en grupp i till-
hörafasen utövar makt och styrning. Han/hon använder
sin position i gruppen för att ge struktur: ge order, kon-
trollera och klarlägga rutiner. Gruppen (och individen)
upplever ett markant beroendeförhållande till ledaren,
vilket kan skapa spänning mellan grupp och ledare.
Ledaren prioriterar hantering av relationsfrågor och
tydliga målbeskrivningar.

När gruppen avancerat till rollsökningsfasen förändras
ledarens roll. Ledarskapet karaktäriseras av handledar-
skap; ledaren är en resurs och handleder gruppen när så
begärs. Ledaren strävar här efter att förbättra relationer
mellan över- och underordnade, och uppmuntrar åtgär-
der som leder till minskad spänning mellan ledare och
gruppmedlemmar, men försöker även att skapa ett obe-
roende hos gruppen gentemot ledaren. Uppgifter vars

lösning kräver samarbete hjälper gruppen framåt.
I samhörighetsfasen bygger ledarskapet på ett förtroen-

de mellan ledaren och gruppen. Ledaren visar auktoritet
och förmåga att delegera. Alla gruppmedlemmars resur-
ser och kapacitet beaktas och ledarskapet delegeras till
den som för tillfället har bäst kompetens. Ledaren upp-
muntrar ifrågasättande av gruppens inriktning och hjäl-
per gruppen att finna samförståndslösningar. Med en
metafor karakteriseras ledarens agerande i de olika sta-
dierna av att ledaren går först i gruppen och visar vägen
under tillhörafasen, går bredvid och stödjer under roll-
sökningsfasen, och går bakom gruppen och visar tillit till
medlemmarna i samhörighetsfasen.

Den fortsatta texten lyfter upp olika aspekter av
grundläggande färdigheter hos ledaren.

Hårda färdigheter hos ledaren

Tekniska färdigheter

Tekniska färdigheter är elementära för ledarens möjlig-
het att leda friluftsgruppen. Färdigheterna är inte alltid
”produkten, [under friluftslivet], men omfattar alltid
processen, genom vilken deltagarna lär sig” (Priest &
Gass, 1997, s. 84). En god förmåga i förflyttningsteknik
gör alltså ledaren till en bättre ledare. Naturligtvis är
tekniken i sig inte tillräcklig för att forma den effektive
och professionelle friluftsledaren/läraren, men den ut-
gör en viktig, grundläggande, förutsättning.

Säkerhetsmässiga färdigheter

Det är oundvikligen så, att vissa typer av friluftsaktivite-
ter innebär potentiella risker. Det kan gälla klättring,
offpist-skidåkning, paddling i havskajak, etc., men även
mera traditionellt friluftsliv kan drabbas av olyckor.
Priest och Gass (1997, s. 88 ff.) hävdar att de flesta
olyckor inträffar när två olika typer av risker samvarierar
– mänskliga och miljömässiga. Exempelvis är risken för
nedkylning stor om deltagarna i friluftsliv har dålig
klädsel och bristande erfarenhet, samtidigt som väder-
förhållandena karaktäriseras av kyla, regn och vind. Fär-
digheter inom säkerhetsområdet kan omfatta förmåga
att förutsäga väderförhållanden, reglering av kropps-
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temperatur (klädsel, mat, dryck etc.), navigerings/orien-
teringskunskaper, överlevnadskunskaper som förmåga
att göra upp eld och bygga skydd, livräddande åtgärder
inklusive HLR och första hjälpen samt kunskaper om
sökning av saknade personer (i en lavinolycka, skallgång
i skogsterräng).

Miljömässiga färdigheter

En grundläggande kunskap för friluftsledaren är natur-
ligtvis kännedom om allemansrätten i Sverige (www.na-
turvardsverket.se). Devisen ”inte störa – inte förstöra”
beskriver kontentan av denna sedvanerätt. Allemansrät-
ten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap.
18 § regeringsformen). Men allemansrätten är ingen lag
och det finns heller ingen lag som exakt definierar den.
Många ansvarsfulla friluftsanordnare runt om i världen
utgår dock från en målsättning att färdas i naturen med
minimal påverkan, även om de inte har en allemansrätt.
Till de miljömässiga färdigheterna hör kännedom om
hur man övernattar utan att lämna spår, att ta hand om
sopor, att hantera eldning och eldstäder på ett ansvars-
fullt sätt.

”Leave nothing but footprints, take nothing but pho-
tographs, kill nothing but time”.

Mjuka färdigheter

Instruktion och organisation

Friluftsliv och friluftsundervisning karaktäriseras av
upplevelser. Ofta används begreppet ”upplevelsebase-
rad inlärning” eller ”experiential learning” för att be-
skriva hur undervisning och inlärning går till i friluftsliv
(se Kolb, 1984; Beard & Wilson, 2009). En definition av
upplevelsebaserad inlärning föreslås av Beard och Wil-
son: ”the sense-making process of the active engage-
ment between the inner world of the person and the
outer world of the environment” (s. 19). Kända psyko-
loger och pedagoger som Piaget, Dewey och Montesso-
ri har utgått från den egna erfarenheten och upplevelsen
som drivande faktorer för lärande. Inte sällan får man
höra att ledarskap är en medfödd förmåga, men ingen
forskning kan egentligen sägas stödja ett sådant uttalan-

de, och detta gäller också påståenden om att ledarskap
kräver speciella egenskaper hos utövaren (se inledning-
en till detta kapitel samt Bass, 2008).

Man kan fråga sig om friluftsliv kräver en speciell
form av ledarskap. Brügge och Szczepanski (2002) dis-
kuterar ledarskap och pedagogik och poängterar att det
speciella med friluftsledarskap är det faktum att man be-
finner sig utomhus, där ”allt kan hända på en gång och
där man inte har fullständig kontroll över vad som sker.”
I Friluftsfrämjandets bok Lära Ute (Ericsson, 2002), tas
under rubriken ”att leda barn i naturen” upp ledarska-
pets pedagogiska aspekter. Här poängteras ledarens roll
som förebild – att vara barnens ”medupptäckare och
medupplevare” (s. 4). Friluftslivets roll för att lägga
grunden till en naturkänsla beskrivs. Man framhäver
den regelbundna utevistelsen, där barnen får vara ute
under alla årstider. Den sociala träningen, som en del i
skolans vardag, kan förstärkas och förändras under ute-
vistelsen, där grupprelationer och invanda mönster kan
brytas och där läraren/ledaren kan bli en vägledare. Fri-
luftsfrämjandets synsätt utgår från att ledarskapsträ-
ningen ”ska stödjas av dialog i grupp, av ledare som
observerar, reflekterar och hittar sätt att experimentera
med sitt eget ledarskap” (Du Rietz, 2002, s. 11).

Tordsson (2006) resonerar kring begreppet ”vejled-
ning”, som används i Norge och Danmark. Tordsson
skiljer på vejledning och guidning eller turledarskap.
Vejledaren skall, utöver att leda eller guida under en tur,
ha ett mera långsiktigt syfte, där varje medlem i gruppen
och gruppen själv, ska lära sig att självständigt utöva fri-
luftsliv (Tordsson 2006, s. 185 ff.). Grundläggande i vej-
ledningen är att använda sig av naturen ”efter styrken af
vor egen evne”, d.v.s. efter egen förmåga, och det är vik-
tigt att valet av naturområde kan stimulera till lärande.
Konkret innebär ’tur efter egen förmåga’ att planlägg-
ningen av turen skall göras noggrant, med analys av tu-
rens krav och gruppens förutsättningar. Gruppen bör
vara liten, så att alla kan känna ansvar. Tordsson skriver:
”Den lille gruppe er et af de stærkeste instrumenter for
påvirkning og menneskelig udvikling, som vi overhove-
det kan finne” (s. 141). Friluftslivet bör karaktäriseras av
liv i naturen på naturens egna villkor. Tiden är en viktig
faktor – naturupplevelser tar tid, och det tar tid att
lämna det hektiska vardagslivet bakom sig och gå upp i
naturupplevelsen.

Ledarskap och friluftsliv
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Kolb (1984) har presenterat en modell för upplevel-
sebaserat lärande (figur 2), där den omedelbara kon-
kreta upplevelsen är grunden för observation och re-
flektion.

Att lära sig simma innebär ofta att försiktig prova att
plaska i den grunda delen av bassängen, och sedan suc-
cessivt ta sig över mot den djupa delen, där simkunnig-
heten kan utvecklas.

På samma sätt kan inlärning karaktäriseras som yt-
inlärning och djupinlärning. Djupinriktning känneteck-
nas av att man ser en mening, interagerar aktivt, knyter
samman med verkligheten och relaterar ny information
till tidigare kunskap. Motsatsen är ytinriktning, d.v.s. att
förlita sig på att lära sig utantill, inte vara beredd att
upptäcka samband mellan idéer. Ytinriktning och moti-
vet att motsvara kraven ställda av andra tycks följas åt.

[...] man vill främja en djupinriktning borde vi ha
de studerandes egna intressen i åtanke samtidigt
som vi utesluter faktorer som leder till ytinrikt-
ning, (irrelevans, hot och ängslan). (Marton et al.
1993, s. 76).

Priest och Gass (1997) diskuterar fem olika lärfaser
med successivt ökande djup. Den första, memorering,
karaktäriseras av faktainlärning och rätt/fel. Den andra,
förståelse, innebär en förmåga att förklara processer. I
den tredje, tillämpning, används förståelsen för att til l-
lämpa kunskaperna i specifika , kända, situationer. Den

fjärde fasen, generalisering, beskriver hur kunskaper mo-
difieras och används i nya situationer och nya miljöer.
Den femte, slutligen, systematisering, karaktäriseras av
att ny kunskap skapas, på grundval av tidigare (1997,
s. 150).

Metafärdigheter

Förhållandena under en friluftsvistelse påverkar natur-
ligtvis din roll som ledare. De metafärdigheter som illu-
streras i figur 1, effektiv kommunikation, flexibel ledarstil,
professionell etik, problemlösning, beslutsfattning och erfa-
renhetsbaserad omdömesförmåga, beskriver färdigheter
och förhållningssätt som den seriöse friluftsledaren
måste tillägna sig. I figur 3 sammanfattas några av de
mest avgörande faktorerna som den flexible ledaren bör
ta ställning till.

Ett exempel på tillräckligt gynnsamma förhållanden
(medium) är turen där farorna är acceptabla, ledaren har
en tillfredsställande erfarenhet, individerna är rimligt
ansvariga, gruppen är något så när sammansvetsad och
konsekvenserna av beslut kan överblickas.

Goda sociala relationer är en viktig förutsättning för
att arbetet i gruppen skall bli effektivt. Ett sätt att ut-
veckla gruppen är att utnyttja feedback eller återkopp-
ling. Syftet med återkopplingen är att individerna i
gruppen ska få möjlighet att utveckla sina positiva hand-
lingssätt och ändra sina mindre lämpliga beteenden. En
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Konkreta upplevelser

Test av generaliserbarheten
i nya situationer Observation och reflektion

Formering av abstrakta begrepp
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Figur 2. Kolbs lärcykel (Kolb, 1984).



grund för feedback är att den som ger feedback beskri-
ver sina reaktioner på den andres handlande och motta-
garen bestämmer om och/eller hur informationen kan
användas. Det innebär att både förmågan att ge feed-
back och förmågan att ta emot feedback kan tränas:

I den lilla gruppen finns goda möjligheter till
feedback. Det finns tid att diskutera och fråga.
Alla kan få plats och uttrycka sina tankar och sin
åsikt – individen får ett ansikte i gruppen och kan
känna sig förstådd. (Svedberg 2007, s. 115)

Ledarskapsträning

Med utgångspunkt i grundläggande färdigheter i ledar-
skap finns det anledning att reflektera kring vad det in-
nebär att inneha metafärdigheter som ledare i friluftsliv
och hur dessa kan övas och förfinas. Vid GIH har ledar-
skap och grupprocesser tydliggjorts bl.a. via frilufts-
utbildningen. Några av de erfarenheter och lärdomar
som, från lärarnas sida, dragits av dessa utbildningar har
presenterats vid internationella konferenser. Två av
projekten redovisas nedan. Utgångspunkten för projek-

ten är uppfattningen att friluftsliv erbjuder unika möj-
ligheter att tydliggöra ledarskaps- och grupprocesser
(Seger & Bergsten, 1997; Bergsten & Seger, 2001).

”Projekt 1” innebar att ett femtiotal förstaårsstuden-
ter från två olika program startade sin termin med en
femdagars paddling och vandring i mindre grupper.
Samma studenter genomförde, sex månader senare, en
tvåveckors vinterutbildning i fjällmiljö, med utförsåk-
ning, längdåkning och turåkning. Studenterna formera-
de olika grupperingar – skidgrupper, stuggrupper och
vissa hade dessutom speciella ansvarsområden och bil-
dade en sorts mellanchefsgrupp. Modellorganisationen
leddes av fem lärare.

Höstutbildningen fokuserade framför allt på vad som
hände inom varje grupp – medlemmarna uppmärksam-
made sina tankar och känslor (ett intragruppfokus). Vin-
terdelen hade dels en intergruppfokus – vad som skedde
mellan grupperna, och dessutom synliggjordes proces-
ser i modellorganisationen. Därutöver fokuserade man
på genusfrågor, där de manliga och kvinnliga studenter-
na fick möjlighet att beskriva skeenden och tankar
utifrån sin horisont.

”Projekt 2” härstammar från en valbar kurs för 24
studenter, och inleddes med en UGL-vecka. UGL (Ut-
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UNDERSTÖDJANDE FÖRHÅLLANDEN

Dåligt väder
Många faror
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Otillräcklig tid
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Kunniga
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kontrollerad

Tydliga, definierade
problem, tillräcklig tid
Acceptabla risker

LÅGA MEDIUM HÖGA

Figur 3. Beskrivning av gynnsamma eller ogynnsamma förhållanden under
friluftsliv, uttryckta som ett kontinuum (efter Priest & Gass ,1997, s. 241).



veckling av Grupp och Ledare) handlar om hur en
grupp utvecklas och mognar över tiden och har en ut-
gångspunkt i FIRO-teorin (se sidan XX). Kursen tar
upp vad som främjar respektive hämmar utvecklingen
till en mogen och trygg grupp. Kursen handlar också
om ledarskapets problematik och möjligheter relaterat
till gruppens mognad samt vilken ledarstil som i olika
faser främjar såväl uppgiftens lösande som gruppens
utveckling.

Under vecka två delade studenterna upp sig i fyra
grupper, där varje grupp utsåg två ledare. Under tre da-
gar genomfördes sedan en överlevnadsutbildning, där
grupperna självständigt skulle klara en tillvaro utan mat
och med ett minimum av övriga hjälpmedel. Grupperna
hade som uppgift att observera ledarskapsbeteenden
och vara vaksamma på egna reaktioner. De återstående
veckorna arbetade studenterna konsultativt med att for-
ma och presentera två offerter, en med inriktning mot
ledarutveckling, den andra mot teambuilding. Projek-
ten hade externa beställare, och under en heldag utom-
hus presenterade grupperna sitt upplägg för beställarna.

Syftet med de två projekten var bl.a. att visa att ledar-
skap innebär relationer, färdigheter och förmåga att
kommunicera och att ge och ta feedback. Projekten har
medfört att studenterna erhållit insikter i organisatori-
ska skeenden, fått möjligheter att träna på det egna
ledarskapet och gruppmedlemskapet, och dessutom har
friluftsupplevelserna, färdighetsträningen och ledar-
uppgifterna inneburit både en förberedelse för kom-

mande yrkesutövning och ett led i studentens personli-
ga utveckling, för att citera SOU 2001:13, där hög-
skolans övergripande uppgifter beskrivs.

Sammanfattning

Avsikten med kapitlet har varit att belysa ledarskapets
dilemman och utmaningar, med särskilt fokus på fri-
luftsliv. Den kompetente friluftsledaren har grundläg-
gande kunskaper om grupper och ledarskap, insikter i
säkerhet och miljö, en egen teknisk färdighet och peda-
gogisk och organisatorisk förmåga. Egna friluftsupple-
velser och erfarenheter bygger successivt upp metafär-
digheter som ger en trygghet och förmåga att leda även
ett utmanande friluftsliv.

Dåvarande Myndigheten för Skolutveckling medde-
lade i ett pressmeddelande: ”Ett gott ledarskap är en av
förutsättningarna för att skolan ska nå sina mål. Därför
bör de blivande lärarna vara medvetna om ledarskapets
förutsättningar” (05-05-13). De projekt som genom-
förts inom ramen för friluftslivsutbildningen på GIH
och som lyfts fram i denna text visar att friluftslivet ut-
gör en utmärkt arena för att öva ledarskap och ge förstå-
else för grupprocesser och organisatoriskt lärande.

Lärarna i X-bodaskolan, som nämndes inledningsvis,
hade säkert haft en stor nytta av att ha genomgått en le-
darutbildning, där gruppers dynamik och betydelsen av
ledarens kunskaper och färdigheter, bl.a. i friluftssam-
manhang, lyfts fram.
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