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Upplevelser och växande
kunskap med Skogen i Skolan
Skogen i Skolan vill öka intresset för och kunskaperna om skogen 
och alla dess värden. Vi vill erbjuda skolan utökade möjligheter
till verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin. Skogen i 
Skolan är ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges 
skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor 
och startade 1973.

Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla 
samman teori och praktik för att öka lärares och elevers kunskap om och intresse 
för skog. Vår metod är utomhuspedagogik. 
Vår främsta uppgift är att på ett allsidigt och balanserat sätt förklara 
sammanhangen för en ökad förståelse för Sveriges viktigaste näring.

Skogen i Skolan har ett betydande kontaktnät inom skogssektorn och kan hjälpa
din skola att etablera kontakt med dessa.



Skogen i Skolans digitala medier
Skogen i Skolans webbplats är utgångspunkten för dig som vill arbeta
med skogens alla värden. Här kan du beställa och skriva ut läromedel, hitta 
övningar och faktablad som utgår från läroplaner där du kan mäta mål och 
förmågor.

Din skola kan ha en egen skolskog! All information om hur du gör finns på 
webbplatsen och du går till din region för att ta kontakt med din samordnare 
som hjälper till med en överenskommelse mellan skolan och en skogsägare.
Där hittar du också information om skolskog och en överenskommelse som
görs med markägaren. Över 1000 skolskogar är registrerade och du kan knyta
kontakt med andra skolor för ett utbyte. Du som har en skolskog kan enkelt
logga in och ändra uppgifter, lägga in bilder eller dokument. Här kan ni också
ändra uppgifter för er skolskogskontakt. Du som vill registrera en ny skolskog
gör det enkelt via ett formulär på webbplatsen.

Sociala medier – på vår Facebook-sida och vårt Twitter-konto finner du  
live-reportage från våra aktiviteter och du får också följa våra ambassadörer som 
är studenter på skogliga utbildningar. Gilla, dela och retweeta!

Nyhetsbrev – kom ihåg att registrera dig för Skogen i Skolans nyhetsbrev och 
håll dig uppdaterad om givande kurser, konferenser, nya övningar och lektions-
förslag. Du prenumererar via webbplatsen.



Beställ dina skogliga läromedel!

ALLEMANSRÄTTEN

ALLEMANSRÄTT OCH ALLEMANSVETT

Den svenska naturen står öppen för oss alla. 

Men du måste vara varsam mot naturen och visa 

hänsyn mot både människor och djur. Inte störa 

– inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. 

(Den tillåter inte vad som helst).

OLIKA REGLER PÅ OLIKA STÄLLEN

Inom naturskyddade områden kan finnas 

ytterligare inskränkningar av allemansrätten. 

I vissa områden kan också kommunala ord-

ningsföreskrifter gälla, till exempel om tältning. 

Kontakta respektive kommun för information
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Vi får inte:
 ta fågelbon

 eller fågelägg.

Vi får: 
vistas överallt utom 

på privata tomter 
eller odlad mark.

Vi får: 
tälta en natt utan att 

fråga markägaren 
om lov.

Vi får: 
göra upp eld om det 
inte råder brandfara.

Vi får: 
plocka vilda 

blommor, bär 
och svamp.

Vi får inte:
skada naturen, 

såsom levande träd 
och buskar.

Vi får inte:
ha hunden lös i 

naturen under tiden 
1 mars - 20 augisti. 

Vi får: 
gå i hagar, men kom 

ihåg att stänga 
grindarna efter dig.

Vi får inte:
beträda privata 

tomter och odlade 
marker.

Vi får: 
fiska med 

handredskap i 
allmänt vatten. 

Vi får inte: 
skräpa ner till land 

och sjöss.

Vi får: 
ro, segla och paddla 

på annans vatten.
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Övningar om allemansrätten, årskurs 1-3
Elevmaterial och kopieringsunderlag
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Skogen i Skolans läromedel visar hur du använder skogen som klassrum, har skogen 
som verktyg och tar med skogen i skolans lokaler. Läromedlen vänder sig till För-
skolan, 1-3, 4-6 och 7-9, och de är anpassade efter läroplanerna för förskolan och 
grundskolan. Vårt fokus är på skogens alla värden, hållbart lärande, utomhusunder-
visning och skolskogsarbete.

Läromedlen på denna sida kan du fritt 
ladda ner eller beställa som trycksaker 
på vår hemsida www.skogeniskolan.
se/laromedel

Förskolan, övningar från Skogen i 
Skolan. Tryckta exemplar: 5 ex för 50 kronor, 
inkl moms.

Övningar om Allemansrätten. Elev- och 
lärar-material, årskurs 1-9

Affisch för Allemans-rätten.
A3 och A2-format.



Beställ dina skogliga läromedel!

Åk 1-3, Lärarmaterial, övningar från 
Skogen i Skolan. Tryckta exemplar: 2 ex för 
50 kronor, inkl moms.

Åk 1-3, Elevmaterial, övningar från 
Skogen i Skolan. Tryckta exemplar: 25 ex 
för 250 kronor, inkl moms.

Åk 4-6, Lärarmaterial, övningar från 
Skogen i Skolan. Tryckta exemplar: 2 ex för 
50 kronor, inkl moms.

Åk 4-6, Elevmaterial, övningar från 
Skogen i Skolan. Tryckta exemplar: 25 ex 
för 250 kronor, inkl moms.

Åk 7-9, Lärarmaterial, övningar från 
Skogen i Skolan. Tryckta exemplar: 2 ex för 
50 kronor, inkl moms.

Åk 7-9, Elevmaterial, övningar från 
Skogen i Skolan. Tryckta exemplar: 25 ex 
för 250 kronor, inkl moms.
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Arbeta med affischen från Skogen i Skola
Tillsammans arbetar ni med att försöka komma fram till allemansrättens grundläggande 
regler med hjälp av affischen från Skogen i Skolan. Efter en gemensam genomgång skriver 
du ner och ritar vad ni har kommit fram till här.

Allemansrättens grundläggande regler

www.skogeniskolan.se

Årskurs: 1-3
Beräknad tidsåtgång: 2 timmar 

Material: Tänk på att övningen genomförs både inom- och utomhus. Ni 

behöver björkris och lämpliga snören för att binda ihop riset.

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

SLÖJD
  Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

  Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

Tillverka en björkvisp
Björk Björkris Snöre Björkvisp
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Tankar om allemansrätten

Rita eller skriv vad du tänker på när du hör ordet allemansrätten.

www.skogeniskolan.se

Årskurs: 7-9
Beräknad tidsåtgång: 3-4 timmar Material: Tänk på att övningen genomförs både inom- och utomhus. 

Ni behöver läsplattor eller mobiltelefoner för dokumentation.Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser
BILD
  Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder 

     om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
BIO
  Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som 

    konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla 

    skriftliga rapporter.

TK
  Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. 

     Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

Småhus i närmiljön



www.skogeniskolan.se

Årskurs: 7-9
Beräknad tidsåtgång: 3-4 timmar Material: Tänk på att övningen genomförs både inom- och utomhus. 

Ni behöver läsplattor eller mobiltelefoner för dokumentation.Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser
BILD
  Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder 

     om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
BIO
  Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som 

    konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla 

    skriftliga rapporter.

TK
  Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. 

     Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

Småhus i närmiljön
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Test med kluriga frågor

1. Vad ska du göra om du råkar komma nära djur i skogen?

2. Vad måste du tänka på enligt allemansrätten om du vill bada i sjöar och vikar?

3. Vad måste du tänka på enligt allemansrätten om du vill använda någon annans brygga när du är ute  
       med kanot eller båt?

4. Vad måste du tänka på enligt allemansrätten om du vill gå på en enskild väg för att komma 
       till skogen?
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Skogen i Skolan finns i hela landet.  
Varje region har en egen styrgrupp som
består av företag och organisationer
som är verksamma i regionen. Denna
styrgrupp utser en samordnare som
gärna hjälper dig att komma igång
med aktiviteter i skogen eller verklig-
hetsstudier av skogsbruk eller industri-
besök. Många regioner har dessutom
kontaktpersoner på kommunal nivå,  
och genom vår skolskogsdatabas kan 
du komma i kontakt med pedagoger  
som aktivt jobbar med skolskogar.

Runt om i landet ordnar Skogen
i Skolans samordnare och kontakt-
personer kurser för lärare och
andra som är intresserade av att  
lära sig mer om hur skogen kan  
användas som undervisningslokal.

Din lokala Regionsamordnare
hittar du på www.skogeniskolan.se.
Skogen i Skolans nationella
kansli finns i Stockholm och
ansvaret ligger hos
Föreningen Skogen.

Föreningen Skogen, Box 1159, 111 81 Stockholm • Telefon 08-412 15 60
info@skogeniskolan.se • skogeniskolan.se • facebook.com/skogeniskolan • twitter.com/skogeniskolan 

En rikstäckande
verksamhet

Region Västerbotten

Region Västernorrland

Region Värmland

Region Dalarna-Gävleborg

Region Jämtland

Region Mälardalen

Region Örebro

Region Västra Götaland

Region Östra Götaland

Region Norrbotten


