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Aktuellt läge
• Bokningar fram till vecka 45
• Högtryck!
• Arbete i Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn. 
• Skogen i Skolan region Norrbotten
• Skolskogar
• Projektmedel Baltiska fonden
• Samarbete med Teknikens Hus
• Skolskogsryggsäckar J



Verksamheten - projektet
• Syfte:

Att inspirera och utbilda lärarlag och elever till mer utevistelse med ett 
lektionsupplägg (Lgr11). Att få fler att upptäcka skogens möjligheter. Att öka 

kunskaperna om skogens betydelse förr och nu och tänka innovativt inför 
framtiden.

• Metod:

Skogen i Skolan, utbildning, inspiration, arbetspass, lärarfortbildning.

• Resultat:

Nätverk av lärare med ett skogligt fokus, fler skolskogar, fler sökanden till 

naturbruksgymnasium, ökat intresse för skogen och högre skoglig utbildning.



Skogen i Skolan 
• 1973
• Medlemsägd organisation
• Regionerna
• Övningar och läromedel
• Skolskogar
• Webb, sociala medier.
• Skogens mästare
• Digitalt läromedel på gång



Men hur ska vi komma igång?
• Skolskogsryggsäcken
• Schemaläggning av utomhuslektioner. Prata 

ihop er!
• Kollegial samverkan.
• Utbildning-inspiration
• Plats - ändamål
• Skolskog.
• Kvalitet inte kvantitet.
• Lamineringsmaskin.



Skogens klassrum
• Film SIS ”Skogens klassrum”
• Stressa ner, välmående, fysisk och psykisk 

hälsa, grovmotorik.
• Praktik kopplas till teori - ”learning by doing”.
• Historia, kultur, nutid, framtid.
• Teambuilding, värdegrund, tematiskt arbetssätt.
• Ansvarstagande, klimat, hållbar utveckling.
• Framtidens yrken.
• Alla skolämnen kan flyttas ut.



Koppling Lgr 11 - exempel 
• NO Enkla fältstudier och experiment. Planering, 

genomförande, utvärdering. Naturen som resurs för 
rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi 
nyttjar den.

• SV Centralt innehåll Tala, lyssna, samtala. Muntliga 
presentationer och muntligt berättande för olika 
mottagare om ämnen hämtade från vardag och skola. 
Stödord, bilder, digitala medier som hjälpmedel för att 
planera och genomföra en muntlig presentation.



Skogens betydelse
• Google säger allt. Googla: ”Skogens 

betydelse för människan”.
• Skogen är inne. UTE är inne.
• Skogen reducerar kortisol (stresshormon).
• Skogsduschar och grönområden.
• Nutidsmänniskans behov.
• Skog för hälsa, kunskap och framtid.
• Digitaliseringen



Skogen i fokus - metoder
• Skolskogsryggsäcken
• Skogen i Skolan, inventering skolskogar
• Prenumerationer nyhetsbrev
• Nätverk
• Fortbildning
• Teknikens Hus arbetspass, skogslåda
• Skogsdagar Skoglig Samverkan i Norrbotten
• Tjejkollo 2020



Framtiden
• Teknikens Hus

• Innovationer 

• Skogen i fokus

• Entreprenörskap

• Fler dagar med inspiration/utbildning

• Skogen i Skolan Region Norrbotten

• Skoglig samverkan i Norrbotten

• Digitalt läromedel Skogen i Skolan 2020 ”Hållbarhet, klimat, energi”.



Kontakt
• Skogen i Skolan region Norrbotten 

www.skogeniskolan.se
• Mail ewa-marie.zetterkvist@skol.lulea.se
• Mobil 0703760136
• Hedskolan Luleå Västra Skolgatan 3

http://www.skogeniskolan.se/
mailto:ewa-marie.zetterkvist@skol.lulea.se

