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Unik typ av lektion för Bergskaeleverna 

Alla lektioner behöver inte utföras i ett klassrum. För några elever på 

Bergska gymnasiet fungerar en glänta i Vibjörnsparken lika bra. 

På fredagsförmiddagar kan den uppmärksamme Finspångsbon just nu se att par elever samt 

ett gäng barn med deras föräldrar uppe på kullen i Vibjörnsparken. Det är Bergska gymnasiet 

som i samarbete med Friluftsfrämjandet driver Öppna skogsgläntan. 

 

Malin Karlsson är lärare på Bergska och tycker att det är bra att lärare och elever får tillfälle att vara med om 

samma pedagogiska erfarenheter. 
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– Tidigare bedrevs barn- och fritidsprogrammet i lärlingsform vilket gjorde att eleverna var 

ute mer på praktik. Nu är programmet skolförlagt och när det då blev mindre praktiskt 

behövde vi hitta lektionstillfällen där de även fick jobba i verkligheten med pedagogik, säger 

Malin Karlsson, lärare på programmet. 

Öppna skogsgläntan är en verksamhet för barn mellan 0-2 år och eleverna från Bergska 

anordnar fem träffar under november och december. Det ingår i kursen pedagogiskt 
ledarskap och de fyra eleverna som läser kursen håller alla i en träff var medan de andra 

observerar och hjälper till. 



  

 

Eleverna som driver Öppna skogsgläntan går alla i årskurs ett på barn- och fritidsprogrammet. 
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– Det är lite nervöst eftersom alla föräldrar är med och kollar. Men det är roligt, och barnen 

verkar gilla det, säger Daniella Hellström som ska hålla i träffen när vi är på besök. 

För Malin Karlsson är den här typen av lektion ypperlig för att vara närvarande i elevernas 

utveckling. 

– Det är väldigt bra att vi alla är med och upplever samma saker och delar samma situation. 

För mig blir det lättare att se utvecklingen hos eleverna än när de är ute på praktik och jag inte 

har samma insyn i det dagliga, säger hon.  

 

Alla barn hälsades välkomna av Daniella Hellström och hennes björn. 

Foto: Ida Larsson 

 

En som redan har avklarat att leda sin träff är Wurood Al-Nidaee. Precis som de andra 

eleverna går hon i årskurs ett. 

– Det var nervöst innan men jag tycker att det gick bra. Jag vet att jag är en social person så 

det gick bra att prata. Men jag borde nog ha pratat lite högre, berättar hon. 

 



  

Lärde du dig något under den lektionen? 

– Ja, att gå ner lite på knä och försöka vara i samma höjd som barnen. Det är också viktigt att 

skratta och vara positiv så att barnen kan känna att "den personen kan vi lita på". 

 

När man hittar en liten kanin i skogen är det klart att det ska sjungas "I ett hus vid skogens slut". 
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Vad som händer i framtiden är lite oklart. Men ett av drömyrkena är polis. 

Hur hjälper de här lektionerna dig till att bli polis? 

– Jag lär mig hur man ska jobba med människor och att alla människor har olika behov. När 

man får testa på det såhär i verkligheten så lär jag mig hur jag ska reagera och göra när olika 

saker händer, säger Wurood Al-Nidaee. 

Sista träffen för Öppna skogsgläntan är fredagen den 17 december mellan 9-10:15. 

 


