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Att undervisa i fält. 
Principer och praktik. 
 

I förra numret kunde vi ta del av Sven Isakssons 
artikel om ledarskap i fält. Nu kommer en fortsättning 
som handlar om erfarenheter av att undervisa i fält. 
 

Sven Isaksson 

 

Bakgrund 

Undervisning förknippas ofta med skolan och skolan 

med att vara inomhus. Detta blir uppenbart när jag 

försökt finna inspiration i litteraturen till ämnet; det 

finns inte så mycket skrivet om att undervisa praktiskt 

utomhus. Den litteratur som finns i utomhuspedagogik 

handlar främst om att lära barn ute, att ersätta 

skolmiljön med utemiljön. Detta är något bra, men 

inte det jag är ute efter. Jag tänker på undervisning av 

mer eller mindre vuxna elever, så som 

universitetsstudenter som har fältmoment och 

deltagare på kurser i friluftssäkerhet, eller 

motsvarande utbildningar. Det är kring detta som 

följande artikel handlar. 

 

Principer 

Flera pedagogiska principer som är viktiga insikter och 

som framhävs vid undervisning i universitetspedagogik 

(t ex Biggs 2003) är sådana att de även gäller vid 

undervisning av såväl kunskaper som färdigheter 

också i fält (jfr Isaksson 2005):  

 

Inlärning är något högst personligt, människor lär sig 

saker på olika sätt. Inlärning är ingen mekanisk 

process, där läraren ”tankar” över kunskaper och 

färdigheter till sina elever. Trots det, eller kanske just 

därför, så är lärarens pedagogiska skicklighet en av de 
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viktigaste faktorerna för hur väl en enskild elev tar till 

sig innehållet i en kurs. Eleverna måste lära sig själva, 

men det är mitt ansvar som lärare är att försöka skapa 

bästa möjliga förutsättningar för mina elevers lärande. 

För alla mina elever. Därför behöver varje lärare 

många pedagogiska redskap då alla lär på olika sätt. 

Därför är det också ett faktum att den bäste läraren 

och instruktören inte nödvändigtvis är den som kan 

mest om eller är bäst på det som skall läras ut. 

Lärarens undervisningsmetoder, studenternas 

inlärningstekniker och kursens examinationsformer 

måste alla vara förenliga med och tillpassas till 

utbildningens mål och givna förutsättningar. Valet av 

examinationsform är avgörande för vilken 

studiemetodik och inlärningsstrategi som mina elever 

väljer. Examinationsformerna måste vara anpassade 

till kursmålen, de måste ju testa eleverna på det som 

kursmålen faktiskt säger att de skall ha lärt sig. 

Kursmålen måste därför formuleras mycket tydligt. 

Praktiska färdigheter kan inte tenteras teoretiskt men 

det är lika viktigt att också dessa examineras på ett 

relevant sätt då de ingår i kursmålen. Någon form av 

kunskaps- och färdighetskontroll vill elever i regel ha 

och måste finnas med om man som lärare skall kunna 

intyga viss färdighetsnivå och betygsätta deltagarna. 

På exempelvis Svenska Överlevnadssällskapets 

grundkurs finns tre avslutande tillämpningsdygn som 

en sådan prövning och i idrottsliga sammanhang finns 

tester, graderingar och tävlingar som en sorts 

examinationer. På avancerade fältkurser i arkeologi 

har jag använt olika examinationsportföljer som 

eleverna får arbeta med under hela kursen. Där 

dokumenterar de sina faktiska resultat av en rad 

praktiska tillämpningar tillsammans med sina egna 

reflektioner kring detta. Dessa dokument, som därmed 

avspeglar elevernas praktik, betygsätts sedan 

gentemot tämligen sammansatta bedömningskriterier. 
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Bedömningskriterierna får eleverna i samband med 

kursstarten, till stöd för sitt lärande under kursens 

gång.  

 

Som lärare och instruktör måste jag alltid vara beredd 

på att själv ta kritik. Den viktiga principen är att jag 

som lärare kontinuerligt försöker utveckla min 

undervisning. Jag måste skaffa mig sätt att hela tiden 

förbättra mig själv i denna roll. Denna självreflektion 

bör i sig vara så vetenskaplig som möjligt och 

relateras till pedagogisk forskning och beprövad 

erfarenhet. Det kan vara allt från att arbeta aktivt med 

kursvärderingar, att systematiskt föra reflekterande 

loggbok över hur min undervisning fungerar, till att 

systematiskt ha ”kritiska vänner”, kollegor i publiken, 

som ger mig konstruktiv kritik och feedback.  

 

Med denna artikel önskar jag dela med mig något av 

min beprövade erfarenhet. I drygt tjugo år har jag i 

olika sammanhang hållit kurser utomhus och också 

försökt undervisa praktiska färdigheter. 

Utomhusundervisningen har omfattat arkeologiska 

fältkurser vid Institutionen för arkeologi och antikens 

kultur, Stockholms universitet, samt kurser i 

friluftssäkerhet och överlevnad arrangerade av 

Svenska Överlevnadssällskapet. Till min erfarenhet av 

praktisk undervisning hör också ett tränarskap inom 

idrottsrörelsen efter instruktörsutbildning hos 

Stockholms Budoförbund. Vitt skilda verksamheter 

men med gemensamma nämnare i antingen 

utomhuset eller i överförandet av handlag. 

 

Praktik 

Detta med att det är eleverna som lär sig och inte jag 

som lär ut kan tyckas som en teoretisk teknikalitet. 

Men denna insikt är helt avgörande i fråga om attityd, 

med en fokusförflyttning från en själv till ens elever. 
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Allt lärande är förändring och som lärare eller 

instruktör försöker jag få kursdeltagarna att förändra 

sig vad gäller kunskaper, färdigheter, beteende och 

förhållningssätt. Därmed måste jag också axla ett stort 

ansvar för att denna förändring går i en god och 

önskvärd riktning. Ledstjärnan här är att vara väl 

förberedd och att inte bara köra på i gamla invanda 

hjulspår. Varje ny grupp är unik och undervisningen 

måste anpassas till rådande förhållanden, inklusive de 

nya eleverna och deras skiftande förkunskaper. Dessa 

förkunskaper kan vara till nytta; det kan finnas 

deltagare med erfarenhet eller särskilda kunskaper och 

färdigheter som jag kan utnyttja ifall jag vill. Jag 

måste då kunna släppa fram någon som vet mer om 

något specifikt utan att rucka på det ansvar för 

utbildningen som jag har som lärare. Upplevelsen av 

att lära av varandra och att det ges möjlighet att 

utbyta erfarenheter bidrar generellt sett till en god 

lärandemiljö. Något som är svårt att råda över men 

som är viktigt i synnerhet i samband med fältvistelser 

är en bra stämning och gruppgemenskap. Det bidrar 

till exempel till att man får/vågar ställa ”dumma” 

frågor. Något jag som lärare kan göra är att föregå 

med gott exempel och försöka se till att alla känna sig 

välkomna. Egenskaper som uppskattas av 

fältkursdeltagare är om läraren uppträder prestigelöst, 

ödmjukt, lättsamt, trevligt och förtroendeingivande. 

Men viktigast av allt är att varje lärare har sin 

personliga stil. Om man inte är en skämtsam 

lustigkurre så ska man inte försöka spela sådan, det är 

bättre att vara sig själv. 

 

Det är viktigt att ta till sig elevernas synpunkter, de är 

ens bästa kritiker. I början av en utbildning bör man 

höra sig för vad de har för förväntningar och 

önskemål. Allt kan man inte få till med så kort varsel, 

men det som går ska man ju då se till att försöka 
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bemöta. Efter en utbildning skall man alltid ha en 

kursvärdering som man sedan använder. Den bör vara 

såväl muntlig som skriftlig och rejält med tid behöver 

vara avsatt. Har man en skriftlig kursvärdering med 

betygsättning bör man fundera på antalet 

betygsgrader. Använder jag 1 (riktigt dåligt) till 5 

(riktigt bra) hamnar betyg 3 precis i mitten av skalan. 

Med denna skala tenderar detta mittenbetyg att så att 

säga dra till sig röster bara för att det just ligger i 

mitten. Om man lägger till ett steg, säg från 0 (sämst) 

till 5 (bäst), så hamnar betyg 3 istället på den ”bra” 

halvan och den ”dåliga” halvan utgörs av betygen 2, 1 

och 0. På så sätt kan jag tvinga deltagarna att 

omedvetet reflektera; var detta bra eller dåligt? När 

jag utvärderar denna typ av betygsatta frågor (t ex 

”Vad är ditt helhetsintryck av kursen?”: 0 (riktigt 

dåligt), 5 (mycket bra)) bör jag inte bara titta på hur 

medelvärdet förändras från kurs till kurs. Jag bör 

också titta på någon form av spridningsmått, t ex 

standardavvikelsen, för att se hur överens studenterna 

är. Och när jag ändå håller på kan jag lika gärna också 

göra stapeldiagram över fördelningen av betyg för att 

se hur det faktiskt ser ut (Figur 1a-c). 
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Figur 1a, b och c. Tre på varandra följande kurser med lika många 
deltagare där dessa har betygsatt samma fråga på tre olika sätt. Y-

axeln markerar antalet deltagare som valt vart och ett av de sex 
betygen på x-axeln. 

 

Medelbetyget för fördelningarna i figur 1a-c är för alla 

tre 3,3. Om jag bara hade tittat på medelvärdet när 

jag utvärderat mina kursvärderingar så skulle jag inte 

uppmärksammat någon förändring.  Men ser man hur 

fördelningarna ser ut så inser man ju att dessa tre 

olika grupper har haft helt olika upplevelser av det 

som frågan handlar om. Standardavvikelsen för 
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fördelningen i figur 1a är 0,9 och för den i figur 1b är 

1,3. Det högre spridningsmåttet i det senare fallet 

visar att eleverna är mer oense i frågan på den kursen 

än på den tidigare, vilket också syns i figurerna där 

fördelningen i figur 1b är bredare och lägre än den i 

1a. Fördelningen i figur 1c har en standardavvikelse på 

1,5. Kanske skulle man reagera på detta ökande 

spridningsmått, kanske inte. Hur som helst så är det 

först när man gör stapeldiagrammet och faktiskt tittar 

på hur fördelningen ser ut som man kan upptäcka att 

här kan vara något allvarligt på gång. Det verkar ju 

som om det finns två grupper av elever som tycker 

helt olika i frågan (figur 1c). Att försöka utröna vilka 

dessa två grupper är blir oerhört viktigt eftersom en av 

dem är uppenbart missnöjda. Är det kvinnor kontra 

män, unga kontra gamla, de som åkt med egen bil 

kontra de som åkt kommunalt, osv? Denna typ av 

betygsättning bör alltid kompletteras med mer öppna 

eller om man så vill mer kvalitativa frågor. Fyra 

sådana frågor som jag i dessa sammanhang fått 

givande svar på är; ”Vad på kursen tycker du har varit 

mest tillämpbart?” ”Vad på kursen tycker du har varit 

minst tillämpbart?” ”Vad på kursen har du 

uppskattat?” ”Finns det något som du saknat?”.  

Mycket av innehållet i denna artikel bygger på 

sammanställningar av hundratals sådana 

kursvärderingar, och lite färre träningsvärderingar, 

från såväl arkeologiska fältkurser som kurser i 

friluftssäkerhet och lite grand från idrottsliga 

sammanhang. 

 

Utbildningens kursmål bör formuleras så precist som 

möjligt eftersom det är utifrån dessa jag ger kursen 

dess innehåll. I och med formuleringen av kursmålet 

så har jag i förtätad form formulerat det budskap jag 

vill att min kurs skall förmedla. Budskapet måste 

utformas till en kommunicerbar text. Ett tips då är att 
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försöka anknyta till deltagarnas egna verklighet och 

förankra budskapet där. Bland annat därför är det 

viktigt att så snabbt som möjligt under en fältkurs lära 

känna sina kursdeltagare, om man inte kan göra det 

innan. Mängden stoff måste också anpassas till den 

tillgängliga tiden; upplevelsen av ”korvstoppning” är 

något som inte bidrar till lärandet. Ett strukturerat 

budskap är lättare att förstå och lära in än lösryckta 

fakta utan sammanhang. Struktur går att skapa på 

många sätt, till exempel med en berättelse med tydlig 

början och tydligt slut, med en kronologisk ordning, 

med en resa med start och mål, och så vidare. Några 

exempel på vad man kan börja med och sedan 

fortsätta med finns i tabell 1.  

 

Börja med  Fortsätt med 

Det bekanta    Det obekanta  

Det lätta    Det svåra  

Det enkla   Det invecklade  

Det nära förestående    Det som ligger längre fram  

Helheten    Delarna  

Det väsentliga    Det mindre väsentliga  

 
Tabell 1. Några saker att börja med och några att fortsätta 
med när man strukturerar en utbildning och som hjälper 
deltagarna i deras lärande. 

 

När du strukturerat kursen och formulerat texten i 

grova drag bör du gå igenom vad du tänker säga. Alla 

texter, vare sig man är medveten om det eller inte 

eller ens vill det, har undertexter och för med sig dolda 

budskap; som att mottagaren läser in saker mellan 
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raderna i det du säger, som att du säger det 

mottagaren vill höra utan att tänka på det, och som 

att du lindar in dina egna åsikter (som inte har med 

kursen du håller att göra) i det du säger. Vad finns det 

för idéinnehåll, mening och budskap i det du säger, 

vad för slags ideologi återspeglar din text och är det 

något du verkligen står för? Gör du inte det så måste 

du formulera om. Ta upp det du bedömer som viktigt 

tidigt under kursen och repetera det sedan ofta. Var 

ständigt beredd på att improvisera. Håll hela tiden 

kontakt med kursdeltagarna och om några inte hänger 

med måste du vara beredd på att visa eller förklara en 

gång till med andra ord och kanske på ett annat sätt. 

Var flexibel och beredd på att ge dem chansen som vill 

veta mer, som har frågor eller invändningar.   

 

Vi är inte alla födda estradörer men mycket går att 

lära sig (jfr Björklund 2000). Att presentera och 

instruera ska vara något behagligt. När man väl står 

där i rampljuset är det därför viktigt att försöka vara 

dig själv. Du bör undersöka hur du använder din röst 

och ditt kroppsspråk, till exempel genom att ha en vän 

i publiken som sedan ger feedback eller genom att 

videofilma dig själv. Som med allting annat, det man 

tränar blir man bra på. Den viktigaste resursen man 

har är dock ett äkta engagemang i det stoff som skall 

förmedlas, för det finns ingenting som är så smittsamt. 

 

Det finns många sätt att förmedla budskap på, alla 

med sina för- och nackdelar. Envägsmetoderna är alla 

de där du som instruktör eller lärare visar och berättar 

medan deltagarna ser på och lyssnar (Se Figur 2 på 

nästa sida).  
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Figur 2. Kursdeltagarna informeras om vad som skall göras. 
Envägskommunikation i fält. Fältkurs i arkeologi vid Tuna i Alsike, 
Uppland. Foto: Christina Schierman. 

 

En fördel med detta sätt är att du har full kontroll över 

stoffet som förmedlas, men envägsmetoderna passar 

kanske bäst för att presentera information och för att 

delge förklaringar men inte till så mycket mer. Om 

man använder envägsmetoder så är återföringen 

oerhört viktig, så att jag på något sätt försäkrar mig 

om att budskapet gått fram så som jag tänkt mig 

(figur 3). Tvåvägsmetoderna är alla former av samtal. 

Det akademiska seminariet är ett exempel men all 

form av undervisning där läraren aktivt inbjuder 

deltagarna till medverkan hör hit. Tvåvägsmetoderna 

aktiverar kursdeltagarna betydligt mer och ger därmed 

oftast en djupare inlärning än vad envägsmetoderna 

gör. Än djupare inlärning och förståelse för hur saker 

och ting fungerar får deltagarna genom övningar. Här 
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handlar det som om att låta kursdeltagarna faktiskt 

göra det man försöker lära dem eller göra något så att 

de får uppleva effekterna av det man försöker lära 

dem. Att deltagarna känner delaktighet, även i 

beslutsfattande, befordrar elevernas lärande och 

upplevelsen av att vara med på riktigt. 

 

 

 
 
Figur 3. En mycket förenklad modell över kommunikation. Sändaren 
(instruktören, läraren) formulerar ett meddelande utifrån tillgänglig 
information, sänder ut meddelandet som signaler i vald kanal som är 
utsatt för störningar, mottagaren (eleven) tar emot och tolkar de 
störda signalerna till ett meddelande. Instruktören bör genom 
återföring förvissa sig om att det mottagna meddelandet inte 
avviker allt för mycket från det som sändes ut. 
 

Det hittills sagda är inte unikt för undervisning i fält 

men precis lika giltigt också för denna situation. 

Grunden för ett bra lärande är kroppen och dess 

behov. Vid undervisning inomhus är miljön 

kontrollerad, vare sig jag är i en föreläsningssal, ett 

övningslaboratorium eller i en träningslokal. Det som i 

figur 3 betecknas som störningar kan ofta hållas under 

rimlig kontroll, vilket inte alls är fallet utomhus. 

Störningsmomenten utomhus kan vara många; för 

varmt och soligt, för kallt och regnigt, för myggigt, för 

blåsigt eller för bullrigt. För att göra min röst hörd kan 

jag behöva tala högre ute än vad jag är van vid 
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inomhus. För att inte tappa rösten är det bra att öva 

på att tala med magstöd istället för att ge hals. Stå 

med vinden i ryggen och solen i ansiktet om du kan 

välja (Figur 4).  

 

 

 
 
Figur 4. Att undervisa på en myr är inte det samma som i en 
föreläsningssal. Grundkurs i överlevnad och friluftssäkerhet i 
Fränsta, Medelpad. 

 

En människa som är trött, hungrig, törstig eller som 

fryser lär sig vanligtvis saker väldigt dåligt. Är jag på 

vandring genom landskapet under kursen måste jag 

alltid se till att vänta till dess alla har hunnit fram 

innan jag börjar prata. Takten vid sådan förflyttning 

måste alltid anpassas efter den som är långsammast. 

Som kursansvarig är det mitt ansvar att informera 

kursdeltagarna innan om vilka förhållanden som kan 

komma att råda och ge tips om hur de kan handskas 
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med dem. Jo, det kan faktiskt snöa under en fältkurs i 

maj månad i Stockholmstrakten. För många kan 

fältsituationen vara mycket ovan, främmande och till 

och med skrämmande. Som fältinstruktör är det därför 

viktigt att försöka inge trygghet, t ex genom att själv 

uppträda lugnt och alltid ha ett högt säkerhetstänk. En 

väl utarbetad och tydlig utrustningslista över 

rekommenderad personlig utrustning med förklaringar 

är ett måste. Om eleverna har möjlighet att åka hem 

på kvällarna räcker det med kläder efter väder, 

medhavd matsäck och vatten. I annat fall måste jag 

också organisera för övernattning och utspisning. Om 

det inte är en uttalad del av utbildningens mål så är 

detta inget som kursdeltagarna skall göra. Jag får inte 

stjäla kurstid från deltagarna för att de skall resa ett 

läger till exempel, sådant bör var klart innan de 

kommer. Också matlagning är något som bör hållas till 

ett minimum för deltagarna, om det inte är en del av 

kursmålen. Fokus skall vara på utbildningen, utan 

kompromisser. Hur allt är organiserat bör 

kursdeltagarna få reda på i god tid innan kursen. Ett 

välplanerat upplägg och en god organisation av allt 

runt omkring själva utbildningen, transporter, materiel 

etc., bidrar starkt till en bra lärandemiljö. Dötid i 

väntan på att något måste fixas upplevs som 

irriterande.  

 

Något som är oerhört viktigt för att en fältutbildning 

skall upplevas som givande är att undervisningen är 

verklighetsanpassad, det skall fungera, och att 

förhållandena är realistiska. Detta har man ju alla 

möjligheter i världen att lyckas med i fält eftersom 

man då är ute i verkligheten. Det som kursdeltagare 

värdesätter med just fältkurser är att få göra saker på 

riktigt. För att kunna göra detta behöver de 

instruktioner. Att instruera i praktiska färdigheter och 

tekniker är inte som att föreläsa (jfr Rydqvist & 
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Sandler 1993). Jag kan inte bara berätta för någon 

annan hur man gör, jag måste visa hur man gör och 

kursdeltagarna måste få göra det för att lära sig. Det 

inbegriper förändringar av motorik och därmed den 

egna kroppen, vilket kan vara känsligt på en helt 

annan nivå än teoretisk inlärning. Vare sig det är en 

enkel eller komplex handling jag skall lära ut så är det 

en god idé att först visa hela sekvensen av rörelser 

och moment som ingår i tekniken, att visa helheten. 

Det ger kursdeltagarna en målbild, en idé om hur det 

skall se ut och vad resultatet skall bli, vilket 

underlättar oerhört när de sedan skall försöka själva. 

För komplexa handlingar med många moment och 

svåra rörelser är det ofta en god idé att sedan dela 

upp dessa och öva dem en i taget innan de sätts ihop 

till en helhet som övas sammanhållet. Men det är 

viktigt att först ha visat helheten eftersom de lösryckta 

delrörelserna annars lätt blir fullständigt obegripliga för 

eleverna. Inom idrottsträning talar man i detta 

sammanhang om hel-och-del-metoden. 

 

Beroende på vad som skall åstadkommas är det bra 

att kunna visa på lite olika sätt; visa långsamt om 

exakthet i utförande är viktigt och visa snabbare om 

rytm och känsla är viktigt. Uppmärksamma eleverna 

på vad som skall åstadkommas istället för på 

kroppsrörelsen som sådan, såvida de inte riskerar att 

skada sig. Det är oerhört bra för den motoriska 

inlärningen att få klura ut rörelsemönstren själv. Å 

andra sidan kan det vara mycket svårt att lära om ett 

rörelsemönster som man en gång tränat in fel, 

exempelvis ett sätt som ger förslitningsskador, varför 

sådant måste korrigeras tidigt. Men man måste som 

instruktör vara öppen för att alla är olika och gör 

samma sak på olika sätt. Är exakthet i utförande 

viktigt, visa igen långsamt. För det kan vara rent 

destruktivt att värdera redan under inlärning, det är 
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mycket bättre att ge feedback utifrån resultatet. Som 

instruktör är det då mycket viktigt att noga studera 

eleven och memorera de delar som behöver korrigeras 

men att framför allt uppmärksamma 

helhetsupplevelsen, ”hur det känns”, hellre än att 

gneta med för mycket detaljer och ”hur det ser ut”. 

Som sagt, alla är olika och kommer att behöva olika 

lång tid och övning för att lära och träna in en 

handling. Jag måste kunna anpassa mina 

instruktioner, visa på olika sätt, visa från olika håll och 

ur olika vinklar, prata medan jag visar och berätta 

”hur det känns” med olika ord och liknelser. Som sista 

utväg kan jag rent fysiskt ta tag i eleven för att få till 

rätt rörelser och vinklar på händer, fötter, armar, ben, 

huvud och bål, om jag inte klarar av att förklara med 

ord eller genom att visa. Detta är dock väldigt känsligt 

och kan upplevas som oerhört kränkande av eleven; 

till och med som ett oönskat närmande. Du måste 

alltid fråga först, berätta vad du tänker göra och få ett 

tydligt godkännande av deltagaren innan du greppar 

tag eller ens petar. 

 

I figur 5 redovisas tre olika strukturer på instruerande, 

med olika nivåer av lärarkontroll, som alla har sina för- 

och nackdelar. Nederst i figuren illustreras ett sätt att 

instruera med ett minimum av lärarledning; Visa – 

Öva. Instruktören visar, utan att egentligen berätta så 

mycket alls, och eleverna tittar på och försöker härma. 

Detta sätt att instruera har varit vanlig inom 

exempelvis traditionell budo. Här läggs det mesta av 

ansvaret för lärandet på eleverna själva, det är helt 

och hållet upp till dem att försöka klura ut hur läraren 

gör. En fördel är att det ger ett djuplärande, till 

nackdelarna hör att det tar tid och att man tappar 

elever som inte ids.  
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  Instruera Öva 

Visa Pröva Instruera Öva 

Visa   Öva 

 

 
Figur 5. Tre olika strukturer för att instruera med tre olika nivåer av 
lärarkontroll. 

 

Överst i figuren är lärarledningen närmast total med 

det auktoritära Instruera – Öva. Instruktören 

instruerar i detalj hur något skall utföras och eleverna 

tillåts öva på precis detta under uppsikt av 

instruktören. Här lämnas mycket lite utrymme för eget 

utforskande varför man inte bör räkna med något 

djuplärande. Sättet att instruera lämpar sig egentligen 

bara när det är någon riskfylld eller på annat sätt 

delikat handling som skall läras ut, så som att 

repellera ned för ett stup eller att preparera fram ett 

unikt och bräckligt fynd vid en arkeologisk utgrävning 

(Se Figur 6 på nästa sida). 
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Figur 6. Att preparera fram ca 5000 år gamla krukskärvor 
är en grannlaga uppgift, men övning ger färdighet. Från 
fältkurs i arkeologi vid Korsnäs i Grödinge, Södermanland. 

 

Mellan dessa båda ytterligheter finns det mera lagom 

Visa – Pröva – Instruera – Öva där man försöker dra 

nytta av alla fördelar. Kursmomentet börjar med att 

instruktören visar hur en teknik utförs ackompanjerat 

av muntliga förklaringar av vad som görs. Efter denna 

introduktion tillåts eleverna att pröva själva och att 

utforska hur de kan få till det, med ett minimum av 

inblandning från instruktören som dock bör finnas 

tillhands för frågor. Under prövandet fokuserar 

instruktören istället på att studera eleverna och lägga 

sina synpunkter på minnet. Instruktören avbryter så 

småningom prövandet för att ge sina instruktioner och 

korrigeringar utifrån sina observationer. Med givna 

instruktioner fortsätter sedan eleverna att öva för att 

få rörelsemönstren att sitta, instruktören kan gå runt 

och ge lite mer individuell feedback. All kritik som ges 

skall ges i positiv anda (Figur 7).  
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Figur 7. Sjukvårdsmoment under grundkurs i överlevnad 
och friluftssäkerhet. Den översta bilden är från tidigt i 
utbildningen där deltagarna prövar teknikerna under 
sakkunnig handledning. Vildmarkssjukvård och första 
hjälpen är viktiga moment som återkommer flera gånger 
under kursen. Den nedre bilden är från de avslutande 
tillämpningsdygnen då grupperna inför varandra får ta 
hand om en figurant. Det är övning, men fungerar också 
som en form av examination. Från grundkurs i överlevnad 
och friluftssäkerhet i Fränsta, Medelpad.  
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Deltagarna på en fältkurs måste uppleva att det är 

nära till läraren, jag måste finnas tillhands. Vikten av 

tillgänglighet till lärarna är större under en fältkurs än 

under annan utbildning dels för att den fältmässiga 

situationen kan upplevas som otrygg och dels för att, 

som jag försökt illustrera ovan, undervisning i 

praktiska färdigheter är handledningsintensivt. 

 

Övandet tar tid och, som sagt, det man tränar blir man 

bra på, så övningen måste få ta tid. Här i ligger som 

jag ser det en skillnad gentemot rent teoretisk 

undervisning. Teoretiska resonemang behöver jag 

också träna på och öva men jag är mer fri att göra 

detta var jag vill. Det är inte begränsat till 

lektionssalen. Jag kan klura på lösandet av 

matematiska ekvationer så väl som att ägna mig åt 

kulturanalytiska reflektioner och tolkningar i duschen, 

på bussen och i löparspåret. Men för att öva in 

arkeologisk provtagnings-, gräv- och 

dokumentationsteknik eller för att öva in tekniken med 

att göra upp eld med eldborr eller att bygga en bra 

enmansbivack behöver jag vara på plats i fält 

tillräckligt länge (Figur 8). Detta är ytterligare en orsak 

till att utnyttja tiden så väl som möjligt, fokuserad på 

det som ingår i utbildningen och inget annat.  
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Figur 8. Den första övernattningen i den första nödbivack man själv 
har byggt blir kanske inte alltid så angenäm. Men med övning och 
prövning får man så småningom till det och sover lika bra som i tält 
och sovsäck. Från grundkurs i överlevnad och friluftssäkerhet i 
Fränsta, Medelpad. 

 

Den ovan gjorda jämförelsen av teori och praktik 

betyder inte att fältundervisning på något sätt är fri 

från teori. Tvärt om så inbegriper fältundervisning 

oftast av nöden undervisning i såväl teoretisk fakta 

som tillämpning av teoretiska resonemang samt 

praktiska färdigheter. Och för trovärdighetens skull är 

det oerhört viktigt att teori och praktik stämmer 

överens. 

 

Till sist några ord om vad elever uppskattat hos lärare 

och instruktörer på fältkurserna. Även om det som 

sagt inte behöver vara den som kan något bäst som är 

mest lämpad till att undervisa i ämnet så uppskattas 



Nummer 2 2011 löpnummer 68 

38 
 

alltid god kompetens och goda fackkunskaper, 

tillsammans med rutin och erfarenhet. Att läraren är 

personligt engagerad och motiverad, har viljan att lära 

ut, är också en vanlig kommentar. Man vill ha lärare i 

fält som bryr sig om eleverna, genom att vara lyhörd 

och hjälpsam. Att visa inlevelse är viktigt och att man 

delar med sig av personlig erfarenhet, genom många 

egna berättelser. Rörande pedagogisk praktik gillar 

eleverna att läraren uppmuntrar till egen kreativitet 

och eget lärande. Läraren ska ha fokus på 

utbildningen, hålla uppsikt men utan att blanda sig i 

för mycket. När det har varit flera lärare eller 

instruktörer på utbildningarna så har eleverna 

uppskattat just att man varit flera men också 

instruktörer med olika specialiteter. Och, som redan 

nämnts, lärare med egna personliga stilar. 
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