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Välkommen till Fjällkunskap – Lärande i naturen! 
 

Under två spännande dagar kommer vi tillsammans lära oss om natur och kultur i svenska 

fjällen. Detta är ett paket för skolklasser och deras lärare som vill få en annorlunda och 

lärorik upplevelse under ledning av inspirerande guider och ledare. Dagarna är anpassade 

för att alla ska kunna delta oavsett tidigare erfarenheter och kunskaper.  

 

I närheten av Storulvån Fjällstation har vi ett tältläger där vi övernattar, lagar våra måltider 

tillsammans och umgås vid lägerelden. Under dagarna gör vi kortare vandringar på fjället med 

lärorika inslag kring viktiga natur- och kulturämnen. Målsättningen är att det ska vara lärande och 

inspirerande! 

 

Vi erbjuder utomhuspedagogik men vad gör den med barnen? 

Barn som har tillgång till en omväxlande utomhusmiljö är friskare, har färre sjukdagar, får bättre 

motorik, har lättare att koncentrera sig, leker mer variationsrikt, förbättrar sin kognitiva förmåga, är 

mindre stressade, har rikare fantasi, utvecklar sin självständighet, stimuleras till social interaktion 

och leker mer kreativa lekar vilket främjar både samarbetsförmåga och språkutveckling. Detta har 

bl.a nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdomar konstaterat.  

  

Vid utvecklingen av dessa Fjällkunskapspaket för högstadiet, har stor vikt lagts vid att innehållet 

ska vara i linje med läroplanen, LGR 11. 

Exempelvis till läroplanens två första kapitel – Skolans uppdrag och värdegrund.  Alltså mer 

generella delar om att utveckla ansvar, förstå sin egen kultur, att se världen ur flera perspektiv, 

samarbete, problemlösning och tillit till sin egen förmåga. 
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Programmet har även direkta kopplingar till läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav, såsom 

idrott/hälsa, NO, biologi, geografi och historia. 
 

Vi ser fram emot att få göra dessa dagar tillsammans! 
 

Bra att veta 

Datum 2017 29-30/8, 5-6/9, 12-13/9 

Plats STF Storulvån Fjällstation 

Samling (tid/plats) Dag 1 kl.10.00 på STF Storulvån Fjällstation 

Avslutning (tid/plats) Dag 2 ca kl. 15.00 på STF Storulvån Fjällstation 

Deltagarantal (min/max) 10/25 

Pris 349:-/deltagare 

Minimiålder För klasser i högstadiet 

För vem? För klasser som vill lära mer om svensk fjällmiljö och kultur. 

För klasser som tillsammans vill uppleva något som inte hör vardagen till. 

 

 

Detta ingår i priset 

Logi En natt i militärtält med möjlighet till uppvärmning. 

Måltider Från lunch dag 1 till lunch dag 2. Meddela ev. specialkost i förväg. 

Ledare Certifierad fjälledare och assisterande blivande fjälledare. 

Övrigt Sjukvårdsutrustning, tält, sovsäck, liggunderlag. 

 

Program 

Dag 1 

 

10.00 - 10.30  Vi möts utanför Storulvån Fjällstation där ni får information om dagarna och dess     

                        upplägg. Vi går ner till tältlägret och lämnar utrustning. 

 

10.30 - 12.00  Guidad vandring där information ges om flora fauna och kulturhistoria i fjällen. 

 

12.00 - 13.30  Vi lagar lunch tillsammans, äter och diskar. 

 

13.30 - 17.30  Fjällvandring i mindre grupper med flera praktiska övningar under tiden. (Karta &    

                       kompass, att klä sig bra, mobilappar, packa ryggsäck m.m.) 

 

17.30 - 19.00  Vi lagar middag tillsammans, äter och diskar. 

 

19.00 -            Lekar vid lägerelden och social samvaro innan det är dags att krypa ner i                    

                       sovsäckarna. 

Dag 2 

 

07.00 - 08.30  Vi lagar frukost, äter och diskar. 

 

08.30 - 11.00  Vilka kan du träffa på fjället? Renskötaren,  naturbevakaren, fjällstationspersonal      

                        m.fl. 

 

11.00 - 12.30  Vi lagar lunch tillsammans, äter och diskar. 
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12.30 - 14.30  Information och övningar kring fjällsäkerhet och första hjälpen. 

 

14.40 - 15.00  Uppsummering och avslut. 

 

Mat & Logi 

All mat ingår i priset, från lunch första dagen till lunch sista dagen.  

Vi lagar maten tillsammans över öppen eld vid vår lägerplats. 

 

Vi bor i tält i närheten av Storulvån Fjällstation där vi också kan använda toaletter.  

 

 

Utrustning  

Ta gärna med egen sovsäck och liggunderlag. Det finns att låna om ni inte har det tillgängligt. 

Dessutom rekommenderar vi kläder som klarar både regn och aktiviteter. 

 

Utrustning som ingår i kursen 

 Sjukvårdsutrustning 

 Tält, sovsäck, liggunderlag 

Personlig utrustning  

 Ryggsäck ca 20-30 liter med avbärarbälte  

 Kängor, ev. rejäla gummistövlar 

 Regnställ: jacka och byxor som också fungerar som skal/vindplagg. Jackan bör ha huva. 

 Slitstarka byxor som torkar snabbt 

 Underställ av ull eller syntet 

 Mellanlager i fleece eller softshell 

 Underkläder 

 Varma strumpor och sockor i syntet eller ull 

 Förstärkningsplagg (varm väst/jacka med dun- eller syntetfyllning) 

 2 par handskar 

 Mössa och solskydd för huvudet t ex en buff 

 Vattenflaska 

 Solglasögon 

 Solskyddsfaktor och skavsårtejp 

 Toalettartiklar 

 Pannlampa 

Bra att ha 

 Extra underkläder, strumpor, vantar, tröja 

 Kåsa/Mugg 

 Sitt/liggunderlag 

 

Mer information 

Känner du dig osäker på något inför turen eller vill komma i kontakt med oss, tveka inte att maila 

oss. Vi till hands och svarar gärna på dina frågor.  

Med detta önskar vi dig hjärtligt välkommen till Jämtlandsfjällen! 

 

Fjällhälsningar/ Fjällsportens guider  jamtland.fjallsport@stfturist.se 

 
Ett samarbete mellan interregprojektet Fjällkunskap - en del av vårt natur- och kulturarv 

   

mailto:jamtland.fjallsport@stfturist.se
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