
  
 

Skolskogslådan 
 
Lådan innehåller bl.a. material för:  
 
Informationsslinga:  
10 affischer sätts upp efter en (snitsad) slinga. För att tydliggöra SiS pedagogiska profil 
presenteras här övergripande SiS verksamhet, organisation, läromedel, webbplats och 
skolskogar. Till slingan hör ett dokument som finns att hämta från www.skogeniskolan.se 
kallat ”vägledning under informationsslingan”. Det innehåller uppgifter och information kring 
affischerna. 
Svar på frågor som finns på en av affischerna. (”Fråga om skog”) 
Fråga: Varför myror bär andra myror?  
Svar: Myrorna flyttar troligen till en ny myrstack. Det finns många myror som aldrig tidigare 
varit utanför stacken och de måste bäras av andra myror eftersom de inte tidigare är vana vid 
"utomhusliv". 
Fråga: Hur många A4 papper kan man få ut av en stor gran? 
Svar: Räknat på en gran som ger 0,5 m3 virke, så räcker ett träd till ca 25.000 ark A4-papper. 
 
16 övningar som med fördel kan genomföras som en spindelövning. 
Spindelövning:  
Hitta ett bra område där ni kan genomföra övningarna. Området ska vara relativt öppet så att 
man alltid kan se alla dem som deltar i övningen. I centrum av området ska det finnas en 
spindel, som är kursledaren. Markera sedan de platser i närområdet där de olika övningarna 
ska göras med siffrorna för varje övning (bifogas i lådan). Lägg lapparna med övningar på ett 
bord eller på marken där spindeln (samt lådan) befinner sig. Dela sedan in deltagarna i mindre 
grupper. Grupperna ska ta en övning i taget från spindeln och gå ut till den siffra som hör till 
övningen och där genomföra den. Sedan går gruppen tillbaka till spindeln och hämtar nästa 
övning. Spindeln får då möjlighet att kontrollera deltagarnas svar, eller uppgifter, direkt efter 
varje övning. Övningarna kan alternativt gås igenom när alla grupper gjort alla. 
 
Brännjärn för att tillverka ex. en medaljong med inbränd SiS-logga som bärs kring halsen. 
Medaljongtillverkning: 
Gör upp eld. 
Kapa trissor av trä (ca 1 cm tjocka) med hjälp av såg. På trissan ska sedan loggan brännas in. 
Borra hål för snöre i trissan. 
Hetta upp brännjärnet i elden och bränn SiS logotyp på trissan. 
Bind ett snöre i trissan och den kan sedan användas som medaljong kring halsen. 
 
Allt detta kan göras under en dag för ex. en större grupp elever, lärare, föräldrar eller varför 
inte beslutsfattare! Affischerna kan med fördel även användas på mässor, utställningar eller 
dylikt.  
 
 
 


