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Elevlogg: 
Idag har vi åkt till Idskär där vi började dagen med att packa in i stugorna för att efter detta påbörja 

dagens moment. Vi har jobbat med Belbin - ett redskap för att se vilken roll varje individ har i en 

grupp. Efter detta åt vi lunch då det serverades pasta carbonara vilket lunchgruppen lyckades väl 

med. Projekt Belbin, bestod av att bygga varsin bro samt båt tillsammans med grupperna för att testa 

på Belbin i första hand. 

Därefter kollade vi på en film för att se vad som kännetecknar gruppens delar, efter detta fick vi reda 

på våra individuella Belbinsvar. Efter att ha avslutat dessa moment så avnjöt vi en välsmakande 

middag.  När maten suttit sig fint i magen började vi med Robinson vilket var Ida, Thea och Julias 

idrottslektion kring friluftsliv. Vi begav oss sedan till båthuset för att ta del av Johannas fördomslek 

vilket var en lek baserad på andras fördomar kring varandra. Däremellan fanns en del fika involverat 

ibland också.  

Det var allt vi hade och säga, tack och hej :) – Emil och Malte 

 

Lärarlogg: 
Hej alla, 

Då har det blivit dags för årets sista FE-besök på Idskär innan 2022 går mot sitt slut. Vi är här med 

FE21 som går andra året. Resans huvudsyften är att svetsa samman klassen inför vårens segling samt 

att arbeta med Belbin. Belbin är personlighetstest som kartlägger hur man som individ tenderar att 

agera samt samverka i grupper. Testet baseras på en självskattning samt observationer.  

 

Dagen inleddes med fokus på seglingen genom en dilemmaövning som vi lärare hade satt samman 

utifrån våra erfarenheter från tidigare seglingar. Detta för att förbereda klassen på att såväl indivi-

dens som gruppens humör kommer att gå upp och ned under den månadslånga seglingen. Efter en 

väl genomförd övning känner vi att klassen har tagit ett steg mot att mentalt förbereda sig inför en 

segling som kommer att bli fantastisk, men samtidigt även innehålla utmaningar under resans gång. 

Efter dilemmaövningen var det dags för lunch och därefter arbetade vi med Belbin.  



Eleverna fick under tidspress genomföra en brobyggartävling där de var indelade i lag utifrån sina 

Belbinroller. Detta följdes av utvärdering en mindre barkbåtsbyggartävling innan det var dags för 

eleverna att för första gången ta del av sina individuella Belbin teamrapporter.  

 

Efter middagen höll några elever egna lektioner i idrott med Robinsontema. I skrivande stund avrun-

das dagen med bastu, kortspel samt andra aktiviteter. Imorgon blir det tidig väckning för morgon-

yoga. Därefter följer Ledarskap och Företagsekonomi där vi kommer att fortsätta att fördjupa oss i 

Belbinrapporterna. En spännande dag helt enkelt - lite repetition om företagets livscykel är väl aldrig 

fel. 

 

  



 



 
 


