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Förord	  
Projektet Storstadssatsning startade igång i mitten på april 2015 med att Anna Malmström 
rekryterades till Skogen i Skolans nationella kansli. Då var projektets tidsram från och med 16 
april 2015 t.o.m. 30 november 2015 och arbetstakten var 50 %.  
 
En första projektplan upprättades för den korta tiden och arbetet satte igång på allvar i augusti 
2015 med rekrytering av pilotskolor och arbetet med skolorna satte igång.  
 
Projektet fick sedan fortsatt finansiering året ut på 50 % och är nu finansierat på 100 % fram 
till 30 juni 2016. Denna projektplan löper dock över hela 2016 eftersom arbetet känns 
angeläget och det finns mycket att göra för att stärka Skogen i Skolans ställning i Stockholm. 
Förhoppningar om att hitta vägar att finansiera projektet året ut finns alltså. 
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Bakgrund 
Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga 
intressenter som funnits sedan 1973. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och erbjuder 
skolor verklighetsstudier av skogen och skogssektorn och idén är att väcka intresset för skog 
hos lärare och elever.  
 
Forskning visar att barn i storstäder är ute i skog och mark i mindre utsträckning både på sin 
fritid och under skoltid än barn på landsbygden och att de som en följd av detta känner sig 
främmande i skogsmiljön (Andersson & Hansson 2007). Barn i storstadsmiljöer har av 
naturliga skäl svårare att vistas i naturområden i hemmets närhet och faktorer som 
föräldrarnas intresse blir ofta avgörande för hur ofta barnen kommer ut i skog och mark 
(Sandberg 2009). Det har till exempel visat sig att barn med invandrarbakgrund ofta 
förknippar utomhusaktiviteter i närområdet med skolverksamhet medan barn med svensk 
medelklassbakgrund i större utsträckning förknippar dessa aktiviteter med fritiden, kompisar 
och föräldrar (Sandberg 2009). Här har skolan en viktig uppgift att minska skillnaderna 
mellan barnen. Det finns dessutom en koppling mellan positiva naturupplevelser som barn 
och ett naturintresse som vuxen (Sandberg 2009). 
 
Risken finns att människor i städer tappar kunskapen om och förståelsen för skogens naturliga 
process (Konijnendijk 2001). Som en konsekvens får människor mindre förståelse för 
avverkning och skogsskötsel. Information om hur skogsbruk fungerar kan öka förståelsen och 
påverka åsikten om skogsbruk i positiv riktning (Gunnarsson 2013). Det har t.ex. visats att 
gymnasieelevers uppväxtplats spelar stor roll för huruvida de kan tänka sig att arbeta i skog 
eller inte och storstadsbor är mer skeptiska än elever uppväxta på landsbygd (Abrahamsson & 
Nilsson 2014). Här ser vi att Skogen i Skolan har en viktig roll att spela för att öka förståelsen 
för skog och skogsbruk även hos barn i storstäder.  
 
Skolor i storstäder utnyttjar inte vare sig Skogen i Skolans material eller möjligheten att skapa 
skolskogar i lika stor utsträckning som skolorna på landsorten eller i mindre städer. Av1056 
registrerade skolskogar i landet är bara 4 från Stockholm vilket kan jämföras med 22 från 
Eskilstuna och totalt 118 i Mälardalen. Med tanke på att befolkningen i storstäderna ökar 
snabbare än befolkningen i övrigt och att vi alltså i framtiden kommer att få en större andel 
storstadsbor är det viktigt att se till att även stadsbarn får en ökad kunskap om skog.   
 
Storstadsskolor är också ute mindre på lektionstid än landsortsskolor. Ett av de främsta skälen 
till detta har visat sig vara lärarens rädsla och osäkerhet gällande elevernas hälsa och säkerhet 
samt lärarens otrygghet och ovana att undervisa i utomhusmiljöer (Ekvall 2012). Många 
lärare anger också brist på tid och pengar som ett hinder för utomhuspedagogik. Här gäller det 
alltså för Storstadssatsningen att visa att utomhuspedagogik kan bedrivas på att säkert, enkelt 
och billigt sätt även i storstaden.  
 

Syfte	  
Projektet syftar till att ta fram modeller och koncept för hur arbete mot skolor i 
storstadsregioner kan bedrivas och är tänkt att spridas även till andra storstadsregioner.  
Projektet syftar till att få fler Stockholmselever att lära sig mer om skog och få en större 
förståelse för skogsbruket och skogsnäringen. Skogen i Skolan vill att fler elever även från 
städerna ska se skogsnäringen som en intressant framtida arbetsplats.  
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Mål	  och	  målgrupp	  

Målgrupp	  
Primär målgrupp är lärare, förvaltningschefer och rektorer. Planen är att i första hand kontakta 
skolledningen och via dem nå ut till lärare och elever.  
 

Övergripande	  mål	  	  
•   Att Skogen i Skolan är känt hos de fler skolledare, lärare och elever i 

Stockholmsområdet. 
•   Att betydligt fler lärare vågar ta steget ut ur klassrummet och börja jobba med Skogen 

i Skolans material. 
•   Att Stockholms elever i större utsträckning ska få lära sig mer om skog och skogsbruk 

och få en positiv bild av skogen samt skogen som en potentiell framtida arbetsplats. 
 

Effektmål	  	  
•   Att hitta 4 pilotskolor att arbeta med och använda för att utvärdera och testa metoder, 

material och koncept. 
•   Att underlätta för skolor i Stockholm att hitta ut i skogen, d.v.s. hitta och föreslå 

platser dit skolorna kan åka. 
•   Att ta fram koncept som ger konkreta förslag på hur man kan jobba med Skogen i 

Skolans material i en storstad.  
•   Att ta fram material till ett koncept för hur en workshop med lärarstudenter kan 

anpassas för en storstad.  

Delmål	  	  
•   Att pilotskolorna ska fortbildas i utomhuspedagogik. 
•   Att ta fram ett koncept för hur utomhuspedagogiska workshops kan hållas i en 

storstad.  
•   Att skapa en projektsida på SiS hemsida där material som berör projektet publiceras.  
•   Att publicera inspirationsblad och goda exempel på hemsidan för att visa hur man 

enkelt kan arbeta med Skogen i Skolans material även i en storstad.  
•   Att ta fram förslag på skogar och platser som är lätta att ta sig till. 
•   Att ta fram förslag till övningar att göra med skolorna på vintern.  
•   Att ta fram förslag till vad en Skolskogsryggsäck ska innehålla som ett komplement 

till de nuvarande Skolskogslådorna.  
•   Att marknadsföra Skogen i Skolan och storstadssatsningen genom att medverka på 

konferenser, mässor och event.  
 

Framtid	  
Storstadssatsningen utvecklar och stärker Skogen i Skolans pedagogik och metoder i 
samspelet med skolorna, i storstad och i landet i övrigt. Ett framgångsrikt Storstadsprojekt 
motiverar att ett sådant utvecklingsarbete blir en del av den ordinarie verksamheten i Skogen i 
Skolan nationellt. 
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Riskanalys	  	  
•   Det är ibland svårt att få skolorna att göra som man vill. Ibland får man inte kontakt 

med dem på lång tid, som inför jul t.ex.  
•   Projektet löper över kort tid vilket är en risk. Just nu är Storstadssatsning bara 

finansierat t.o.m. 20160630 vilket ger väldigt lite tid att arbeta med. Det är svårt att ta 
ett ordentligt grepp när man inte vet hur mycket tid man har, speciellt i vad man kan 
lova skolor. 

•   Projektet har väldigt begränsade medel utöver projektledarens lön vilket medför 
svårigheter att finansiera aktiviteter och framtagande av material etc.  

•   Förvaltning av projektet efter avslut. Så att det inte bara faller ihop. 
•   Att se till att region Mälardalen mäktar med en upparbetat Storstad. De är inte många 

och har redan ett stort och folkrikt distrikt.  
 

Handlingsplan	  
Eftersom skolorna är nyckfulla i kontakten gäller det att se till att mötena och aktiviteterna 
blir så positiva som möjligt. Det är även bra att se till att boka in möten och aktiviteter i god 
tid och att alltid ha en tid för nästa möte inbokat. Eventuellt kan antalet pilotskolor ökas 
något.  
Det är också bra att ha aktiviteter inom projektet som inte är beroende av pilotskolorna. Under 
perioder när skolorna har fullt upp med sitt kan då arbetet i projektet fortgå.  

SWOT-‐analys	  
 
Styrkor 

•   SiS är ett upparbetat och populärt 
varumärke 

•   Erfarenheter från 10 SiS regioner och 
40 års verksamhet 

•   Material finns redan att använda 
•   SiS övningar har stöd i läroplanen 
•   Läroplanen stöder verklighetsbaserat 

lärande och utevistelse 
•   SiS kansli bemannas av personer med 

olika bakgrund vilket ger bredd 
 

Möjligheter 
•   Stor potential med många skolor som 

idag inte är ute men gärna vill 
•   Stärkt samarbete med region 

Mälardalen, samt övriga regioner 
•   Fler skolskogar i Stockholmsområdet 

 
 

Svagheter 
•   Arbetet sker i projektform och ingår 

inte i ordinarie verksamhet 
•   Stram budget för att bedriva 

verksamhet och ta fram nytt material 
 
 
 
 
 

Hot 
•   Svårt att komma in i skolorna 
•   Skolorna väljer bort arbetet i perioder 
•   Ingen finansiering för andra halvåret 
•   Arbetet upphör när projektet upphör  
•   Arbetet blir lätt personbundet och 

försvinner en kontaktperson kan 
samarbetet fallera 



 6 

 

Genomförande	  
Projektet är en förstudie och har till syfte att utveckla ett koncept för hur arbete mot 
storstadsskolor ska bedrivas. Tanken är att använda pilotskolorna för att samla erfarenheter 
och för att få goda exempel att använda i marknadsföring och som inspiration till andra 
skolor. Vi vill genom pilotskolorna förstå vad skolorna upplever för svårigheter och vad som 
hindrar dem från att ta sig ut i skogen idag så att vi kan hjälpa dem att överkomma dessa 
hinder.  
 
Detta ska ske genom: 
•   Att arbeta med några pilotskolor och tillsammans med dessa utvärdera och testa metoder 

för storstadsarbete med utomhuspedagogik och samla erfarenheter för framtiden. Målet är 
att kunna skapa koncept för utomhuspedagogik i storstad. Gärna i form av 
inspirationshäften av typen: ”Det här kan du göra på skolgården/ i parken”. ”En heldag i 
skogen”.  

 
•   Att lärare och elever på pilotskolorna ska ha en mer positiv bild av utomhuspedagogik och 

skog efter Skogen i Skolans besök. Detta mäts genom samtal före och efter med elever 
och lärare och genom en utvärderingsblankett som delas ut vid projektets slut. 

 
•   Att utvärdera SiS material och föreslå ändringar och anpassningar till storstad. Detta 

gäller speciellt Skolskogslådan där målet är att tillsammans med skolorna ta fram en 
Skolskogsryggsäck istället som är lättare att få med sig ut och som dessutom är billigare i 
inköp. 

 
•   Att skaffa goda exempel att använda i marknadsföring. Göra reportage på Skogssverige 

och försöka få in reportage i någon lärartidning. Att kunna visa upp att utomhuspedagogik 
är möjligt även i Stockholm.  

 
•   Att hitta platser dit man kan skicka lärare. Många lärare är rådvilla och vet inte vart de ska 

åka för att komma ut i skogen. Det vore önskvärt med fasta platser, typ gemensamma 
skolskogar eller skolskogsstigar dit klasser kan åka. Gärna med ett enkelt och tillrättalagt 
material av typen Skolskogsstig.  

 
•   Att delta och synliggöra både Skogen i Skolan och storstadssatsningen på mässor och 

konferenser.  
 
•   Att samarbeta med region Mälardalen i arbetet kring Skogen i skolans arbete i Stockholm. 

Att hjälpa region Mälardalen i arbetet att ta sig in på lärarutbildningarna i regionen och att 
tillsammans med regionsamordnarna utveckla ett koncept för att jobba mot 
lärarutbildningar. Här ska finnas både generella idéer som fungerar överallt och ett 
koncept mer inriktat mot storstadsskolor.  

 

Aktiviteter	  
Arbetet med pilotskolorna löper över hela projekttiden. Arbetet läggs upp tillsammans med 
skolorna och anpassas efter deras behov och hur mycket tid de vill lägga på projektet. Tanken 
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är att arbeta med olika åldersklasser inom grundskolan för att täcka upp hela grundskolan från 
förskola till årskurs 9. Arbetet kommer att läggas upp så att olika koncept kan testas i 
praktiken och kommer att innehålla allt från lektioner på skolgården till heldagar i skogen.  
 
Dessa koncept ska publiceras både internt på samverkansytan som stöd för regionernas arbete 
och som inspirationsblad på hemsidan för lärare. Allt material kommer att publiceras på en 
egen projektsida på SiS hemsida. För att lärarna ska känna sig trygga att använda materialet 
ska det vara tydligt och utformat så att man inte behöver ha så mycket förkunskaper i ämnet 
för att använda det. Det ska finnas tydliga instruktioner och gärna ska man få lite 
”kringkunskap” i samband med övningen, läraren ska inte behöva göra egen research. 
Publiceringen kommer igång i slutet av projektet men arbetet med att ta fram material 
påbörjas under våren. 
 
Ett problem för lärare, speciellt i innerstaden är att de inte vet vart de ska åka när de ska ta sig 
ut i skogen med klassen. Ett arbete för att hitta platser att skicka skolor till kommer att 
innefatta ett arbete med att på hemsidan visa upp vilka möjligheter Stockholmsskolor har att 
ta sig till skogen. Tätortsnära skogar och skogar som är enkla att nå via kollektivtrafiken 
publiceras på hemsidan.  
 
Under vintern kommer även möjligheten till gemensamma men tillrättalagda skolskogar 
undersökas. Ett liknande tänk finns redan i Partille kommun där man skapat flera skolskogar 
som skolorna använder gemensamt. Under vintern kommer möjligheten till ett liknande 
koncept i Stockholmsområdet undersökas.  
 
Runt millenium-skiftet tog Skogen i Skolan fram Skolskogsstigar med övningshäften som 
skolorna själva kunde använda. Under vintern kommer vi att undersöka om detta material kan 
återuppväckas. Kontakt kommer att tas med de skolor som ligger nära för att se vad de tycker 
om konceptet och om de är villiga att testa och utvärdera materialet tillsammans med Skogen 
i Skolan. Under våren kommer stigarna att undersökas för att se om materialet fortfarande är 
användbart eller om det kanske räcker med små justeringar för att få det aktuellt.  
 
Vi vill också jobba med goda exempel att visa upp på hemsidan och förhoppningsvis även i 
media. Exempel på goda exempel utanför pilotskolorna skulle kunna vara Partille kommun 
som har gemensamma skolskogar för skolorna i kommunen och Estniska skolan i Gamla stan 
som försöker ordna en skolskog i Nackareservatet.  
 
På riksmötet i oktober 2015 påbörjades arbetet med att ta fram koncept för hur Skogen i 
Skolan ska jobba med lärarutbildningar. Koncepten finns i många fall redan ute i regionerna 
men behöver sammanställas och publiceras på samverkansytan. Inom projektet kommer vi att 
tillsammans med framför allt region Mälardalen ta fram ett koncept för lärarutbildningar i 
storstad, där själva utbildningen kanske får ske i en park. I detta koncept bör ingå övningar 
som går att utföra i staden men också förslag på hur man kan ta med sig klassen ut i den 
riktiga skogen. Materialet kommer att tas fram under försommaren och publiceras på 
samverkansytan i juni 2016.  
 
Under våren kommer alla pilotskolor att erbjudas fortbildning i utomhuspedagogik. Kursen 
kommer att hållas av region Mälardalen och erfarenheterna från dessa utbildningar kommer 
att ligga till grund för det material kring att hålla en lärarworkshop i en storstad som beskrivs 
ovan. 
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Vi vill testa Skogen i Skolans befintliga material och se hur det fungerar i arbetet med 
skolklasser i storstad. Om det visar sig nödvändigt läggs förslag på omarbetning av materialet 
fram. Inom projektet vill vi även se om det fattas något material.  
 
Vissa skolor vill gärna kunna vara i skogen året runt. Vi har tunt med vinterövningar på 
hemsidan och heller inget i våra läromedel. De få (typ 4) övningar vi har kopplat till vinter 
förutsätter alla snö vilket är lite riskabelt för stora delar av landet. Lärarna efterfrågar 
övningar som knyter an till naturen på vintern t.ex. Nedbrytning och svamp är också ämnen 
kopplade till skog som lärarna gärna vill jobba med. Här har kontakt knutits med Britta 
Brügge (genom kontakter från Utenavet) och hon har kommit med några förslag på 
vinterövningar som ska utvärderas.  
 
Ett område som vi vill se över är Skolskogslådorna som upplevs som otympliga och dyra 
idag. Vi vill tillsammans med pilotskolorna utveckla Skolskogslådorna till enklare och 
billigare Skolskogsryggsäckar som kan tas med på tunnelbanan etc. I första hand kommer de 
två innerstadsskolorna få Skolskogslådor som vi sedan arbetar aktivt med för att de ska kunna 
hjälpa till att ta fram ett ryggsäckskoncept. Detta görs genom att undervisningen läggs upp 
runt innehållet i lådorna och sedan utvärderas utfallet och genom att uppmuntra skolorna att 
arbeta självständigt med lådorna och komma med egna förslag. Tillsammans med skolorna tas 
ett förslag på vad ryggsäckarna ska innehålla och förslaget överlämnas till regionerna så att de 
får tycka till om det. 
 
Vi vill också att de koncept vi utvecklar är jämställda och inte gynnar vare sig pojkar eller 
flickor, utan väcker båda könens intresse för skog. Vi vill försöka hitta vinklingar som passar 
båda könen. Detta kan ske i dialog med andra som har erfarenheter från området, tex Mikael 
från region Jämtland och Bo Linden från Malmö. Bo har också erfarenheter från Naturskolan 
i Malmö och från arbete med Skogen i Skolan (nu i styrgruppen för Östra Götaland). Bo har 
också erfarenhet från tidigare storstadssatsning inom SiS och är gärna med som bollplank.  
 
Projektet och Skogen i Skolan i sin helhet kommer att marknadsföras på mässor, konferenser 
och events under hela projekttiden.  
 
Under arbetets gång kommer kunskaper, erfarenheter och idéer samlas in från 
regionsamordnare och andra från Skogen i Skolan som arbetar mot storstäder. Samarbeten 
och utbyten kommer också att ske med organisationer och personer från t.ex. Utenavet såsom 
Naturskolorna etc.  

Avgränsningar	  
Projektet inriktar sig primärt mot Stockholmsområdet. Visst arbete kan dock komma att 
innefatta även andra ”storstadsområden” som Malmö. Göteborg och Uppsala av tidsmässiga 
eller praktiska skäl. Projektet kommer att arbeta med alla åldrar inom grundskolan men 
kommer att lägga lite mer kraft på åldrarna 4-6 och 7-9 eftersom elever i dessa åldrar är ute i 
mindre utsträckning än yngre elever i dagsläget. De lite äldre barnen står också närmare 
gymnasieval och dylikt och det känns därför viktigt att de får en positiv syn på skogen och att 
de ser skogen som en potentiell arbetsplats.  

Organisation	  
Beställare är Anna Steinwall, verksamhetsledare Skogen i Skolan.  
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Projektledare är Anna Malmström.  
Till stöd finns en projektgrupp bestående av Gunilla Häggström och Frida Pihl. 
Projektledaren kallar till möten med hela gruppen, eller delar av den efter behov.  
Projektets styrgrupp består av Anna Steinwall, Anders Ahlberg och Bengt Ek. Gruppen träffas 
innan plattformens styrelsemöten och stämmer av. Dessa grupper kan komma att utökas med 
fler personer om behov uppstår.  

Ekonomi	  
Projektet har idag 30 000 budgeterat utöver projektledarens lön. 

Samarbetspartner	  	  
Projektet samarbetar med lärare och elever på olika skolor, men också med personer inom 
Naturskolan. Andra samarbetspartner kan eventuellt vara Stockholms kommun om vi får till 
stånd gemensamma skolskogar t.ex. Projektet samarbetar med Britta Brügge, 
utomhuspedagog i arbetet med att ta fram nya vinterövningar.  
 
Projektet ingår i det utomhuspedagogiska nätverket Utenavet.  

Avslut	  och	  rapportering	  
Rapportering sker i form av en slutrapport när projektet avslutas i juni alternativt december 
2016. 

Utvärdering	  	  
Projektets olika delar utvärderas löpande av pilotskolorna och andra skolor och berörda 
parter. Även Skogen i Skolans regionsamordnare kommer att få tycka till koncept som tas 
fram. 
 

Avvikelser	  
Eventuella avvikelser kommer att dokumenteras och redovisas fortlöpande för styrgruppen 
samt vid slutrapporteringen.  

Kommunikation	  
Mycket av den externa kommunikationen kommer att ske via Skogen i Skolans digitala 
webbplats, nyhetsbrev och sociala medier, samt genom medverkande på mässor, konferenser 
och events. Eventuellt kommer även pressmeddelanden etc. skickas ut till lokala 
nyhetskanaler i samband med aktiviteter. En kommunikationsplan tas fram separat 
tillsammans med Gunilla Häggström, kommunikationsansvarig på Skogen i Skolan. 
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