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Utvecklingen inom informationstekni
ken går snabbt framåt. Ord som blogga, 
twittra, facebook, googla och chatta fanns 
för ett antal år sedan inte alls men är 
numera är vardag för de flesta. Framfarten 
av nya tekniska möjligheter till kom
munikation verkar endast begränsas av 
människors idéer, kreativitet och fantasi.  
Självfallet måste Skogen i Skolan också 
följa utvecklingen när informationskana
lerna ändras. Under många år har denna 
tidning fungerat utmärkt som medium 
för att sprida information och inspiration 
om skogens alla världen, utomhuspedago
gik, övningar i skolskogen, goda råd inför 
industribesök till lärare, elever och övriga 
intressenter runt om i landet. Men för att 
följa utvecklingen och förhoppningsvis 
nå än fler intressenter, än de 18 600 som 
tidningen distribuerats till, kommer vi att 
från och med i höst ändra strategi. Den 
främsta informationskanalen kommer  
att bli Skogen i Skolans hemsida,  
www.skogeniskolan.se, tillsammans 
med ett regelbundet informationsbrev 
som upplyser om viktiga konferenser, 
kurser, utomhuspedagogiska angelägen
heter, skolskogstips mm. Det innebär att 
tidningen fortsättningsvis förblir vilande 
för att eventuellt åter produceras någon 
gång i framtiden. Så varför inte gå redan 
nu och kika på hemsidan och se allt som 
finns där? Där kan du också anmäla dig 
för kommande informationsbrev.

På hemsidan kan du bland annat läsa 
om vår skolskogstävling som slutfördes i 
början på juni månad där Sveriges bästa 
skolskog 2009 korades. Vislandaskolans 

skolskog var den skog, som bland 950 
skolskogar, placerade sig bäst och vann 
årets pris för bästa skolskog. Det är ett 
ambitiöst arbete som skolan har lagt 
ner på sin skolskog. Träd har planterats, 
senast nu i juni månad, för att successivt 
återskapa den skog som i samband med 
stormen Gudrun blåste ner helt och  
hållet. Idag används skolskogen flitigt av 
alla skolans elever och man arbetar med 
alla ämnen utomhus. För detta arbete  
får Vislandaskolan som förstapris ett 
bidrag på 10 000 kr samt en inspira
tionslåda fylld med utrustning för  
utomhusundervisning i skolskogen. På 
andra plats placerade sig Nordanö skola  
i Avesta och på tredje plats Svalsta skola 
utanför Nyköping. Gå in och uppdatera 
dig inför kommande skolskogstävling. 
Kanske är det din skola som står på tur  
att vinna 2010? 

Jag hoppas också att du anmält dig  
till Ute är Innekonferensen 2009 som  
i år går i Norrköping 21–22 september. 
Det kommer att bli ett fint och givande 
arrangemang med många inspirerande 
workshops och möjligheter till erfa
renhetsutbyte. Skogen i Skolan finns 
naturligtvis på plats med ett flertal 
intressanta seminarier som presenteras 
av våra duktiga, erfarna och inspirerande 
workshopledare.  

Välkommen till www.skogeniskolan.se

ledare
ORDföRANDE    b irgittA WiLheLmSSon

birgitta.wilhelmsson@adm.umu.se   

Ändrade strategier
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Under hösten 2008 blev 
Skogen i Skolan tillfrågade 
om att delta i ett projekt 
med syfte att, för klima-
tet, plantera ett antal träd 
tillsammans med elever 
runt om i Sverige. Självklart 
tackade vi ja till att delta!

rojektet syftar till att stödja plan
tering av skog tillsammans med 
elever i skolan. Plantering ska ske 

som en del av undervisningen i skolan. 
Runt om i världen kommer scouter, 4H 
och andra organisationer att engageras i 
projektet. 

I Sverige ska vi i Skogen i Skolan 
plantera 45 000 träd och för varje träd 
får vi ersättning i form av pengar från 
projektet. Pengarna kan användas till 
inköp av plantor, arbetstid för personal 
som planterar med en klass eller som ett 
bidrag till klasskassan för de elever som 

vill delta. Planteringen måste göras under 
2009. Det kan även nämnas att projektet 
är planerat att genomföras under flera år, 
och de länder som fått systemet att fung
era har chans att än en gång tillfrågas.

Vill din skola vara med i projektet?  

Gå in på www.skogeniskolan.se så ser  
du vem som är kontaktperson för Skogen 
i Skolan i din region.

På sidan 16 och framåt kan du läsa 
mer om skogens roll och nytta för det 
globala klimatet. 

Plantera ett träd för klimatet

Vislandaskolan har redan börjat plantera för projektet. I början 
av sommaren var skolans elever ute och satte bokplantor.

P 
TExT oLof bergvALL  fOTO viSLAndASkoLAn
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Håll ögonen öppna i höst. Skogen i Skolan 
har mycket nytt i beredskap. Vi gör en stor 
satsning på hemsidan och nya läromedel.

Tidigt i våras bestämde vi att Tidningen Skogen i Skolan 
ska läggas på is. Bakgrunden är först och främst att det 
kostar för mycket att trycka och distribuera en tidning, 
men beslutet ligger också helt i linje med våra ambitio
ner att ta Skogen i Skolan i en ny riktning.

Till att börja med kommer vi att ersätta tidnings
utskicken med informationsbrev i pappersform. Alla  
prenumeranter kommer under hösten att få brev 
skickade till den adress vi har i vårt register. I detta brev 
kommer vi att hålla er uppdaterade om vad som är 
aktuellt på hemsidan, kurser och mycket mer. Brevet 
kommer också att innehålla information om hur man 
anmäler sig till det elektroniska informationsbrev som 
vi har för avsikt att övergå till.

under hösten kommer vi att göra en hel del 
tekniska förändringar på hemsidan. Det kommer 
förmodligen inte att märkas förrän allt är klart, men 
man kan aldrig riktigt veta. Om störningar av olika 
slag skulle uppstå vill vi gärna att ni hemsidesbesö
kare både har överseende med detta och meddelar 
oss vad som inte fungerar.

De tekniska förändringarna behövs för att göra 
de nya funktionerna tillgängliga. Vårt mål med 
förändringarna är att åstadkomma en webb med 
ökad interaktivitet, bland annat ett diskussions
forum, nya övningar, faktasidor, lektionsförslag och 
mycket annat.

vi kan också med stolthet och glädje presentera  
ett par nya läromedel. Boken om skogen är en  
grundbok på 52 sidor. Boken ger, förutom fakta om skogens alla 
värden, många diskussionsuppgifter. Den andra boken, Skogen 
och klimatet, beskriver vad som händer med vårt klimat och den 
oerhört viktiga roll som skogen spelar i sammanhanget. Dessa 
två böcker är helt nya och har finansierats genom Stiftelsen 
Skogssällskapet. Ytterliga titlar som är på gång är Skogen och sam-
hället och Skogens produkter, men dessa två kommer inte ut i år.

Det gör däremot Möjligheter i skolskogen. Det är en omarbe
tad och uppdaterad version av Skogen i Skolanklassikern Lära 
med skolskogen och innehåller konkreta och handfasta råd och 
förslag på hur skolskogar planeras, etableras och framförallt, 
används i undervisningen.

Allt detta, och mer därtill, kommer du att kunna läsa mer 
om på www.skogeniskolan.se. 

Skogen i Skolan växlar upp
TExT oLof bergvALL

Boken om skogen

e n  l ä r o B o k  o m  s k o g e n  u t g i v e n  a v  s k o g e n  i  s k o l a n
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kolskogen börjar där skolgården slu
tar. Den delen som ligger närmast 
skolan kallas Äventyrsskogen och 

där finns en scen med åskådarbänkar, ett 
torn med plattform , vedbod, grillplats och 
en bro över bäcken. På dagen för prisut
lämningen bjöd elever från årskurserna 
7–9 på musik från scenen. Tack vare att 
skogen ligger så nära skolan gick det gan
ska lätt att få ut ström till alla instrument 
och förstärkare.

men det är inte fest och underhållning 
varje dag i skolskogen. Skolskogsverksam
heten i Vislanda ingår som en naturlig 
och väl fungerande del av undervis
ningen. De yngre eleverna, F3, gör 
regelbundet utflykter till skogen, där de 
leker, tränar samarbete, följer årstidernas 
växlingar och arbetar med artkunskap.

Från och med årskurs fyra är verksam
heten schemalagd och varje klass är ute 
minst en dag i veckan.

– Eleverna gör mycket praktiskt 
arbete i skolskogen. De röjer, planterar och 
bygger. Alla byggnader i skolskogen har 
eleverna varit med och tillverkat. Vi lär oss 
också mycket om skogsbrukets kretslopp 

och vi brukar besöka avverkningar för att 
se hur sådana går till, berättar Marianne 
Sundlöf. 

Skolans målsättning med arbetet i 
skolskogen är eleverna ska få möjlighet 
att uppleva naturen och att lust och 
nyfikenhet för naturen ska väckas. Vidare 
ska arbetet ge eleverna ett ekologiskt tän
kande. I skolskogen arbetar eleverna med 
uppgifter där flera ämnen är integrerade. 
Arbetet i skolskogen ska ge eleverna kun
skap om skogens betydelse för biologisk 
mångfald, hållbar utveckling, ekonomi 
och rekreation.

Vislandaskolan, som är en F–9skola 
har haft skolskog sedan 1994 och har 
sedan dess arbetat aktivt med skolskogen 
som undervisningslokal och skogen som 
ämnesövergripande tema.

Skolskogen är ett 34 hektar stort 
skogsområde som ägs av Alvesta kommun. 
Tyvärr drabbades skogen hårt av Gudruns 
framfart. 

– Stora delar av den gamla skogen, som 
vi hade löfte om att få ha kvar och att den 
skulle få utvecklas fritt, blåste ned, berättar 
Marianne Sundlöf. 

Genom bidrag och med hjälp av 
Skogsstyrelsen kunnat göra en ny skogs
bruksplan och de nya idéerna är på gång 
att förverkligas. Kommunen också dragit 
ett motionsspår, som utnyttjas flitigt. 

– I den nya skolskogen kommer vi att 
få en skog med större inslag av lövträd. 
Eleverna har varit med och tyckt till om 
hur skogen vara vara och har själva deltagit 
i plantering av bokar, fågelbär och lönnar, 
säger Marianne.

många skolskogar runt om i landet är 
tyvärr väldigt ofta beroende av eldsjälar 
och mycket av arbetet med och verksam
heten i skolskogarna hänger på dessa. 
Marianne är en eldsjäl och har varit lärare 
på skolan sedan 1970. Nu går hon i väl
förtjänt pension. Men Marianne är inte 
den enda eldsjälen på Vislandaskolan. Ar
betet drivs vidare av IngaLill Alm, Björn 
Bertilsson, Robert Eriksson, Arvid Fritzén 
och Åse Gunnarsson. Tillsammans utgör 
de skolans ”skolskogsprojektgrupp”.

– Så det känns tryggt att lämna skolan 
och skolskogen i deras händer, säger 
Marianne. 

S 

Det var stor uppståndelse när Skogen i Skolan delade ut priset för Sveriges bästa 
skolskog i början av juni. Marianne Sundlöf, som tog emot priset för skolans räkning, 
hade fullt upp med att ge intervjuer till både tidning och teve.

Vislandaskolan i Alvesta har 

Sveriges bästa skolskog

Balansövningen är också en övning i samarbete och närhet.

TExT OCH fOTO oLof bergvALL

Smålandsnytt var på plats när Sveriges bästa skolskog korades.
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Bildrutan som Andreas, 
Emil och Anton har framför 
sig visar en scen där In-
diana Jones är på väg upp 
mot ett mystiskt tempel.

Med en klave mäter 
eleverna trädets dia-
meter. Sedan ska de 
räkna fram omkretsen.

– Skolskogens motto, Kunskap 
om naturen ger kärlek till den, 
är lånat från Rousseau, berättar 
Marianne Sundlöf. 

fAktA 
SverigeS bÄStA  
SkoLSkog
Skogen i Skolan utlyste i början av 
2009 tävlingen Sveriges bästa skolskog. 
Tävlande skolskogar skulle vara registre-
rade i vår skolskogsdatabas. De tävlande 
angav fakta om skolskogen, vad de gör i 
skolskogen i dag och hur de vill använda 
vinstpengarna för att utveckla skolskogen 
eller arbetet i den. 

förstapristagaren får ett bidrag på 10 000 
kronor från Skogen i Skolan och en låda 
fylld med praktisk utrustning.

Tvåan och trean får 5 000 respektive 3 000 
kronor och varsin låda. Två skolor, Hovs-
hagaskolan i Växjö och Broholmskolan i 
Lidköping knep fjärde och femteplats utan 
inbördes rangordning. De får varsin låda.
Vinsterna är förknippade med vissa åta-
ganden. Vinnarna ska dokumentera och 
redovisa sina aktiviteter i skolskogen på 
vår hemsida. 
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Svalsta skolskog är ligger mellan 500 till 
800 steg från skolan beroende på hur långa 
ben man har. Skogen ligger i utkanten av 
ett villasamhälle ungefär 8 km utan för Ny
köpingscentrum. Skolskogen används dag
ligen av skolan och förskolan. Skolans 200 
elever (från Fklass till åk 6) är ute minst 
ett lektionspass på 1,5 timme per vecka.  
Under det gångna året har den gamla 
orienteringskartan reviderats av oriente
ringsklubben OK Hällen. Skogen vetter, 
förutom mot villasamhället, mot åkrar runt 
om så skolskogen är väl avgränsad. 

På skolan finns en skolskogsgrupp, 

bestående av pedagoger som arbetar aktivt 
med att utveckla den utomhuspedagogiska 
undervisningen.

En dag per termin har skolan en ge
mensam skolskogsdag, där samtliga elever 
från Fklass till klass 6 deltar. Uppgifterna,  
som utgår från teman, ska eleverna lösa i 
skogen. 

Skolan arbetar mycket med gruppbase
rade uppgifter i den utomhuspedagogiska 
undervisningen, Att samarbeta på riktigt 
ställer stora krav på eleverna. Något som 
pedagogerna blev varse om då de, för tre år 
sedan, startade arbetet med att bygga det 

jättestora vind
skyddet i skolsko
gen. Det arbetet var en prövning för många 
av eleverna då de var tvungna att stå till 
svars inför varandra för sina respektive till
delade ansvarsområden. Svårigheterna till 
trots står där idag ett fantastiskt vindskydd 
som eleverna är omåttligt stolta över att ha 
byggt. Därför arbetar Svalsta skola numera 
inte bara med kunskapsrelaterade övningar 
utan även med gruppstärkande samar
betsövningar där eleverna får lära sig att 
ta ansvar, leda gruppen och utveckla sina 
samarbetsförmågor.  

Tredjepristagarna 

Svalsta skola

Nordanö – Lunds skola i 
Avesta placerade sig på en 
hedrande andraplats tack 
vare sitt målmedvetna och 
genomtänkta arbete med 
att införliva skogen i under-
visningen. 

Ett diplom förärades 
skolan och överlämnades 
tillsammans med en tårta 
och nyutslagna liljekonval-
jer vid ett besök av Kristin 
Alexandre, Skogen i Skolans 
samordnare i Dalarna.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sex pigga elever skuttade ivrigt iväg i 
regnet och snålblåsten på förfrågan om de 
vill visa upp sin skolskog tillsammans med 
läraren Ninni Forsling på Nordanö skola, 
som är den enhet på NordanöLunds skola 
där de yngre barnen går och som även 
skickat in ansökan till tävlingen. Entusi
asmen när de berättade om hur de bygger 
upp den och vad de brukar göra var inte 
att ta miste på.

Skolskogen, som kallas för ”Gläntan”, 
ligger mycket riktigt i en liten glänta, dit 
eleverna själva burit slanor och byggt olika 
former av skydd samt matplats. Runt glän

tan finns flera olika ”rum” där man kan 
ägna sig åt alla möjliga former av undervis
ning inom skolans olika ämnen. Minst en 
dag i veckan tillbringas i skolskogen och 
den ses som något mycket positivt av såväl 
lärare som elever. Man brukar även hålla 
en del föräldramöten i skolskogen.

Prispengarna om 5 000 kr är ett 
mycket välkommet tillskott i kassan och 
kommer att användas för att kunna köpa 
in material som presenningar, rep, verktyg 
m.m. för att kunna utveckla skolskogen 
ytterligare och underlätta utomhusunder
visningen. 

… och andrapriset går till

Nordanö skolskog

Representanter för Nordanö tar emot 
priset.

TExT OCH fOTO kriStin ALeXAndre

TExT oLof bergvALL

Ninni Forsling visar upp skolsalen som eleverna har byggt.
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Hur hög är en gran?

Om du vill veta det och mycket annat om den 
svenska naturen så kan du beställa en fi n liten 
bok på vår hemsida www.sveaskog.se

Kostnadsfri förstås!

Kraftsamling Skog 
Det är millenniets största 
skogliga studiekampanj för 
aktiva skogsägare – och för 
dem som vill bli det. 

Läs mer på 
www.kraftsamlingskog.lrf.se
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västerbotten
REGION

Skellefteå

Umeå

Lycksele

Malå

Malå

Vindeln

Dorotea

Vilhelmina

Storuman

Sorsele

Bjurholm

Nordmaling

Roberttsfors

Åsele

TExT oLof bergvALL och erikA niLSSon  fOTO erikA niLSSon

Västerbotten organiseras Skogen i Skolanverksamheten genom 
Mera Skog i Västerbotten. Det är ett samverkansorgan för den 
skogliga samt skogsindustriella sektorn i länet. Bland medlem

marna finns de stora markägarna, skogsägarföreningar, maskinentre
prenörer, industrier och fack. Varje kommun har en egen grupp inom 
Mera Skog och därmed också en bra lokal förankring för Skogen i 
Skolanverksamhet. De stora riktlinjerna för verksamheten dras upp av 
styrgruppen. Därefter är det upp till varje kommungrupp att genom
föra aktiviteterna utifrån egna tankar, idéer och förutsättningar.

I

ett mål för Skogen i Skolan i Västerbot
ten är att alla grundskoleelever ska få 
möjlighet att bland annat plantera ett 
träd, besöka en cellulosa eller träindustri 
eller att se hur en avverkning går till. 
Kommungrupperna ordnar också skogs
dagar för skolor. I början av juni hade 
exempelvis elever årskurserna ett och fyra 
från Malå och Adak en sådan skogsdag. 
På morgonen vandrade de yngre eleverna 
tillsammans med lärarna från skolan till 

hembygdsgården där medlemmarna i 
kommungruppen hade ställt i ordning 
stationer. Efter indelning fick ena grup
pen plantera ett par plantor var och fick 
också ta med sig en planta och frön hem. 
Den andra gruppen gick en skogsslinga 
där eleverna lärde sig om bland annat 
trädslag, mossor, lavar och insekter. När 
båda grupperna besökt bägge stationerna 
gjorde de i ordning eldplatser och började 
laga sin lunch.

de äldre eleverna delades också in i 
grupper, men deras stationer var annor
lunda utformade. Istället för att plantera 
fick fjärdeklassarna göra en planterings
uppföljning av de plantor som de själva 
planterat när de var yngre. Med hjälp av 
ett 5,64meterssnöre räknade eleverna 
fram antalet plantor per hektar och förde 
in uppgifterna i protokoll. Samtidigt gick 
den andra gruppen en tipspromenad i 
skogen där kunskapsfrågor varvades med 
praktiska inslag som trädhöjdsmätning.

tillsammans med Lrf Skolkontakt  
arrangerar Mera Skog och Skogen i 
Skolan Jorden och Skogen i Stan. Hösten 
2008 var premiärår. Då deltog 47 klasser 
med sammanlagt 1004 elever i arrange
manget. Utvärderingarna från lärare, 
elever och arrangörerna själva var positiva 

– I år fortsätter vi att utveckla 
konceptet och satsar på att nå ännu fler 
elever, säger Erika Nilsson, samordnare 
för Skogen i Skolan i Västerbotten och 
Mera Skog i Västerbotten.

ett av priserna som lottades ut på 
inlämnade enkätsvar var en skogsdag. 
Denna vanns av Hedlundaskolans klass 
5–6 i Umeå. Skolan har ingen egen skol
skog, men en skolträdgård som de sköter 
om samt en skolskogsslinga längs en  
å som rinner i närheten. Eftersom skolan  
arbetar utifrån social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet, tyckte läraren 
AnnGerd Sandström att det var otroligt 
bra för eleverna att få åka på detta studie
besök för att lära sig lite mer om skogen.

TExT oLof bergvALL och erikA niLSSon  fOTO erikA niLSSon

Med hjälp av käppar fick 
Malå-eleverna uppskatta 
trädens höjd.

fOTO Jon bÄckLund
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Hedlundaskolans klass 5–6 vann ett 
studiebesök på sågverket i Bygdsiljum. 
Läraren Ann Gerd Sandström var mycket 
nöjd med arrangemanget.

Peter Holmström från 
Martinsons delar ut gåvor 
till besökarna.

Efter en inledande samling i skolan 
åkte AnnGerd, 22 elever och Erika  
Nilsson iväg på ett studiebesök till  
Martinsons såg i Bygdsiljum. Väl fram
me fick eleverna en guidad tur på områ
det tillsammans med Peter Holmström 
och Christer Nilsson från företaget.

Eleverna bjöds på lunch i personal
matsalen och fick sen följa med ut i själva 
sågen. Martinsons sågverk är en mycket  
modern anläggning i ljusa och rena loka
ler. Eleverna följde hela produktionsked
jan från stock till färdiga produkter. 

Christer Nilsson och Peter Holm
ström var duktiga guider och svarade på 
elevernas kluriga frågor som ”vilket träd 
är egentligen det bästa trädet?” och ”hur 
ofta brinner det här?”eller ”vad händer 
om något fastnar?”

– Det är lite svårt att veta på vilken 
nivå man ska lägga sig, tycker Christer 
Nilsson. Det är inte så ofta vi tar emot  
så här unga besökare. 

Men båda klarade detta galant. De 
förklarade grundligt och pedagogiskt 
hur saker hängde ihop och så pass enkelt 
att eleverna hängde med. Om begrepp 
användes så lade de även ner tid på att 

försöka förklara dessa så gott de kunde 
så att eleverna skulle förstå.

När det var dags att åka till
baka till skolan i stan fick elev

erna med sig varsin påse med 
små gåvor från Martinson, 
till exempel kåsor, sittun
derlag och flasköppnare. 

– Vilken härlig dag! 
Eleverna har verkligen lärt 
sig mycket nytt idag,  
sammanfattar AnnGerd 

Sandström dagen. 

Erika Nilsson, samordnare för Skogen  
i Skolan i Västerbotten och Mera Skog  
i Västerbotten.
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u är hon tillbaka där allt 
började, i Hagaskolans skol
skog i Umeå. Hon var själv 

elev när skolskogen kom till i början av 
1990talet. Nu är hon här som en av elva 
lärarstudenter som valt kursen slöjd för 
barn i tidiga åldrar och som en del i den 
utevecka som ingår i kursen besöker de 
denna skolskog.

– Vi är här i skolskogen idag för att 
ta del av slöjdläraren Janne Edlunds 
långa erfarenhet av skolskogsarbete och 
utomhuspedagogik, berättar Torbjörn 
Sandberg, en av lärarna på kursen.

– Studenterna ska också ägna dagen åt 
att samla material till kranskar och kvastar 
som de sen ska tillverka, och vi ska också 
äta vår buffélunch här ute i skolskogen 
fortsätter han.

hela studentgruppen ska träffas på en 
plats i skolskogens utkant. När en grupp 
dröjer halas en mobiltelefon upp och 
samtalet går iväg.

– Var är ni nånstans? Vad, en älg?
Halva gruppen har stannat på väg 

till skolskogen för att titta på en älg som 
står mitt på vägen. Den här skolskogen 
ligger ganska nära den hårt trafikerade 
E4:an, men djuren har ingen anledning 
att försöka korsa den då det på andra 
sidan vägen bara finns hus och vägar. På 
skolskogssidan finns däremot regementets 
före detta övningsområde, med skog, 
skog  och åter skog.

Att älgen uppenbarar sig just här är 
ingen slump.

– Det här är hans hemområde. Han 
gick som kalv här i höstas och har nu 

blivit bortstött från kon, berättar Janne 
Edlund.

– I skolskogen, fortsätter Janne, gör 
vi mycket för viltet. Vi sätter ut saltstenar 
och lägger ut foder, främst till rådjur. 
Hela gruppen samlas i en av gläntorna 
i skolskogen. Här finns en av flera sam
lingsplatser med sittbänkar, eldplats, ved
skjul och utedass. Här har Caroline varit 
förut, till exempel den gången då klassen 
övernattade i tält och vaktade kolmilan.

– Jag minns särskilt hur vi elever fick 
arbeta med redskap. Vi täljde med kniv, 
högg med yxor och röjde skog med båg
sågar, säger Caroline.

En bit ovanför samlingsplatsen ligger 
”hygget”. Här fäller Janne varje år en del 
träd som används på slöjdlektionerna. Till 
exempel tillverkar eleverna knipholkar 

Caroline Wikström ska bli lärare i förskolan och vill gärna arbeta 
med skolskog och utomhuspedagogik. Grunden till hennes 
intresse kan spåras till hennes egen tid som elev i skolan och 
hennes upplevelser och erfarenheter av skolskogen.

Tillbaka till skolskogen

TExT OCH fOTO oLof bergvALL

Det här är en försöksyta, säger Janne Edlund. Vi har bränt ris och sedan planterat i askan.

N
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– En elev ville inte ha någon 
vanlig, konisk, julgran, utan 
hade sett ut en som mest 
såg ut som en boll, berättar 
Janne Edlund och måttar 
med händerna.

Caroline Wikström är över-
tygad om att hon kommer 
att vara ute mycket med 
eleverna i skogen när hon är 
färdig med sin utbildning.

som säljs via Svenska Jägareförbundet i 
Västerbotten. En god del av förtjänsten 
på försäljningen går till skolan. I år blev 
det 120 holkar.

– Riset efter avverkningen har vi bränt 
här på hygget. Sen har vi gjort fältförsök 
med plantering. En del plantor har fått 
växa i askan och en del inte. Det blir 
ganska snabbt synliga resultat och det 
är väldigt viktigt för elevernas förståelse, 
säger Janne.

försöken med plantering har pågått en 
bra tid. Från början märktes satte eleverna 
ut namnbrickor intill plantorna så att de 
kunde se hur just sitt träd växte.

– Men det har vi slutat med nu. Det 
var inte så roligt för den elev vars planta 
inte överlevde.

Också Caroline har planterat träd i 
skolskogen, fast på en annan plats. Grup
pen kommer snart till en igenväxande 
odlingslycka där årskurs efter årskurs har 
planterat granar. Här har den uppväxande 
skogen tuff konkurrens av högt tjockt gräs 
och dessutom trivs sork väldigt bra här.

– Min gran är inte kvar, konstaterar 
Caroline.

Om den har ätits upp av sorkar, kvävts 
av gräs eller blivit till julgran vet inte 
Janne. Alla alternativ är lika trovärdiga. 

Den här delen av skolskogen är just det 
ställe där eleverna ser ut sina julgranar 
som de får fälla och ta hem till sig.

– Det är både roligt och lärorikt. Elev
erna väljer helt själva den gran de vill ha, 
men det har ju hänt att någon har önskat 
fälla en riktig storgran, men det har ju lett 
till ett tillfälle för eleven att uppskatta trä
dets höjd och sätta det i relation till hur 
högt det kan vara upp till taket hemma.

caroline har en termin kvar på sin ut
bildning. Hon ska då skriva ett examens
arbete om utomhuspedagogik. Valet av 
ämne är självklart för henne, liksom hon 
vet hur hon vill arbeta som lärare när hon 
är klar med utbildningen.

– Jag har alltid velat vara ute i skogen 
med barn. Jag vet ju själv sedan första 
klass hur bra det är! 



14  S K O G E N  I  S K O L A N  # 2    2 0 0 9

Sveriges största moderna 
trähusstadsdel växer nu 
fram i Växjö. Stadsdelen 
Välle Broar är en arena för 
nytänkande inom träbyg-
gandet och för klimatsmart 
boende.

rojektet har väckt enormt intresse 
eftersom så mycket talar för att 
våra framtida bostadsområden bör 

byggas i trä, säger kommunens projekt
koordinator Hans Andrén.

För att visa vad som är på gång tar 
Hans Andrén med oss upp till översta 
våningen i ett av kvarteret Limnologens 
hus. Med sina åtta våningar är det ett 
av Sveriges högsta moderna trähus. På 
vägen upp med bygghissen – för bygget 
pågår som bäst – har vi passerat våning 
efter våning som bärs upp av trästommar 
och som pusslats ihop av prefabricerade 
väggelement och kombinerade golv och 
takdelar av massivträ.  

utsikten är magnifik. Välle Broar ligger 
på ett näs mellan sjöarna Växjösjön och 
Trummen, och på denna vackra plats 

kommer en 20 hektar stor trähusstadsdel 
nu att uppföras. När allt är klart om sådär 
15 år ska 1200 bostäder med en samman
lagd boyta på cirka 100 000 kvadratmeter 
ha skapats.

Välle Broar är inte bara en stadsdel på 
väg att ta form, det är också ett levande 
forsknings och utvecklingsprojekt. All
deles i närheten av Limnologen är Växjö 
kommun i full färd med att färdigställa 
två åttavånings ”passivhus” med så tjocka 
och täta träväggar att de klarar sig delvis 
utan traditionell uppvärmning.

koncentrationen av kompetens inom 
skilda områden gör Välle Broar till ett 
innovationscenter med stor kraft. Fors
karna driver tillsammans med företagens 
experter ett stort antal projekt om indu
striellt träbyggande, med fokus på bland 
annat prefabricering, automatisering, 
byggnadsekonomi samt kvalitets och 
miljöarbete. 

– Välle Broar är en helt öppen arena. 
Forskarna har full insyn i alla projekt 
och man utbyter erfarenheter kring hela 
träbyggnadsprocessen, från planering till 
drift och underhåll, säger Hans Andrén.

klimataspekterna på trähusbyggandet 
väger förstås tungt. Flera undersökningar 
ger belägg för att trähus är klimatsmarta. 

Till exempel har professor Leif Gustavs
son vid Mitthögskolan och hans forskar
grupper inom LUSTRAprojeket gjort 
sådana studier. Bland annat har ett femvå
ningshus av trä, byggt på Väludden inom 
Välle Broarområdet, specialstuderats. 

Studien visar att trähuset inte ger nå
got nettoutsläpp av koldioxid om man ser 
till hela kedjan från skogen, via sågverk, 
distribution, byggprocess och till använd
ningen av huset. Trähuset ger istället ett 
upptag på 150 ton koldioxid. Ett i övrigt 
identiskt hus, – men med betongstomme 
– skulle enligt LUSTRAforskarna tillföra 
atmosfären nästan 100 ton koldioxid. 

vid sidan av klimataspekterna är den 
nya träbyggnadsteknikens möjligheter en 
drivkraft för Välle Broarprojektet. Till 
exempel visar de pågående projekten att 
arbetsmiljön blir bättre än vid traditio
nellt byggande. Men det starkaste argu
mentet är nog ändå den extremt korta 
byggtiden, som uppnås då husen byggs 
med trästomme och av prefabricerade 
byggelement. För tid är ju pengar…

– När både klimat och ekonomi talat 
för trä blir genomslaget enormt. Så det  
är inte konstigt att så många kommer hit 
till Växjö för att se vart utvecklingen är  
på väg, säger Hans Andrén. 

Framtidens trästad byggs i Växjö
TExT OCH fOTO AnderS thorÉn

– Välle Broar blir Sveriges största moderna trästadsdel,  
konstaterar Växjö kommuns projektkoordinator Hans Andrén.

P
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Välle Broars åttavånings hus av trä har väckt stor uppmärksamhet. 
Välle Broar är ett demonstrationsprojekt där företag, forskare, 
myndigheter och politiker samverkar. Foto: Midroc.

Lagändring gav nya möjligheter 
för bara ett tiotal år sedan hade ett projekt som 
Välle Broar varit en omöjlighet, till och med en  
olaglighet. Så sent som 1994 togs nämligen en 
föråldrad lagstiftning bort som av brandskäl förbjöd 
flervåningshus av trä. Lagändringen var en följd av  
ny teknik och nya insikter om att moderna trähus  
är minst lika bandsäkra som de som byggs av stål  
och betong.  
 

nationell satsning på trä 
Sveriges riksdag har antagit en nationell träbygg-
nadsstrategi. Programmet inleddes 2005 och har 
som syfte att öka konkurrensen på byggmarknaden 
och stimulera användning av trä i flerbostadshus  
och offentliga byggnader. I januari 2009 ersattes den 
nationella träbyggnadsstrategin av Trästad 2012, 
som är ett samarbete mellan staten, kommuner och 
Sveriges Träbyggnadskansli.
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”Använd skogen  
– det är bra för klimatet”
Landets skogar spelar en 
viktig roll för klimatet efter-
som de tar upp koldioxid 
ur luften och lagrar kolet i 
träden och marken. Men det 
är då skogen används som 
den allra gör bäst nytta för 
klimatet, menar professor 
Mats Olsson på Sveriges 
Lantbruksuniversitet.

Trädens fantastiska förmåga att ta upp 
koldioxid ur luften gör att växthus
effekten motverkas. Eftersom vi har  
60 miljarder träd i Sverige bli effekten av 
detta ”skogliga klimatarbete” avsevärd. 
Vår skog tar upp mycket mer koldioxid 
än den avger, och vad som skördas, och 
det byggs därför upp ett stort kollager 
i träden. Även i skogsmarken finns ett 
stort kolförråd . På så sätt är skogen en 
viktig ”kolsänka” som motverkar växthus
effekten. 

– Men allra största klimatnytta får vi 
om vi använder skogen på ett klokt sätt. 
Det är alltså bättre att bruka skogen och 

ta tillvara råvaran än att bara låta skogen 
stå, säger Mats Olsson. 

Som stöd för sin uppfattning refererar 
Mats Olsson till forskningsprojektet 
LUSTRA som han varit programchef för. 
Under åtta kartlade LUSTRAforskarna 
hur den svenska skogen påverkar upptag 
och utsläpp av koldioxid. Resultaten 
visar att den verkligt stora klimateffek
ten erhålls när skogsråvaran används till 
trävaror och biobränsle istället för mer 
klimatpåverkande alternativ. Till exempel 
bli koldioxidutsläppen under en livscykel 
mycket lägre då byggmaterial från skogen 
ersätter betong, cement, aluminium och 
plast som byggmaterial. Att använda 
avverkningsrester och restprodukter från 
skogsindustrin som biobränsle istället för 
olja är också ett effektivt sätt att bromsa 
växthuseffekten. 

Sammanfattningsvis menar Mats  
Olsson att det gäller att stimulera skogs
tillväxten så att vi får mer skogsråvara, 
som räcker såväl till skogsindustrins som 
energisektorns behov. Så här sammanfat
tar han sitt recept på hur skogarna bör 
skötas för att klimatnyttan ska bli den 
bästa:

– Stimulera tillväxten. Avverka och 
återplantera. Använd råvaran till trävaror 
och papper och avverkningsresterna till 

biobränsle. Bygg hus av trä istället för av 
betong och låt biobränsle ersätta oljan. 
Gör vi detta ger skogen ett viktigt bidrag 
till lösningen på klimatfrågan och till en 
hållbar samhällsutveckling, säger profes
sor Mats Olsson.

Men avslutningsvis gör Mats Olsson 
en viktigt påpekande. Även om klimat
aspekterna talar för att skogtillväxten bör 
stimuleras måste skogsbrukets åtgärder 
gå hand i hand med kraven på god 
naturvård och bevarande av mångfalden 
i skogen.

– Det gäller alltså att ha en helhetssyn 
och göra en klok avvägning mellan delvis 
motstridiga mål. Men sådant brukar vi ju 
vara bra på i det här landet, säger Mats 
Olsson. 

elever forskar om klimatet 
Mats Olsson forskningsprojekt har 
också resulterat i ett EU projekt 
inriktat mot att engagera gymnasies
kolor i klimatforskning. I Sverige har 
Platengymnasiet i Motala varit med i 
detta och elever och lärare är mycket 
nöjda med resultatet. 
 
 
 
 
 
 
 

kraftigt minskade nettoutsläpp 
En ny SLUstudie som gjort tillsam
man med schweiziska forskare visar 
att det svenska skogsbruket minskar 
mängden koldioxid i atmosfären med 
60 miljoner ton per år. Klimatnyttan 
skulle kunna öka ytterligare med ett 
mer tillväxtinriktat skogsbruk och om 
ännu mer biobränsle från skogen togs 
tillvara. Forskarnas beräkningar bygger 
på livscykelanalyser. Såväl nettoeffekten 
av skogens koldioxidinbindning som 
effekten av att skogsråvara ersätter en
ergikrävande och fossila produkter tagit 
med i beräkningarna. 

LuStrA
forskningsprogrammet LUSTRA:s syfte 
var att ta fram vetenskapliga fakta som 
stöd för beslut om markanvändning 
och skogsskötsel. I programmet, som 
pågick 1999–2007, ingick forskare från 
Sveriges Lantbruksuniversitet, Göte-
borgs Universitet, Kungliga Tekniska 
Högskolan, Linköpings Universitet, 
Lunds Universitet och Mittuniversitet. 

TExT OCH fOTO AnderS thorÉn

CO2
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KOLDIOXID FINNS 
I LUFTEN 
Luften består till allra största 
del av kväve och syre. 
Det �nns också andra gaser, 
bland annat koldioxid. 
Fram till mitten av 
1800-talet hade koldioxid-
halten varit stabil i �era 
tusen år, men började då 
stiga. Främsta orsaken var 
att människor då började 
använda alltmer kol som 
bränsle. Senare kom oljan 
och naturgasen och 
koldioxidhalten steg 
ytterligare. Att koldioxid-
halte i atmosfären ökat är en 
huvudorsak till växthusef-
fekten.
 
TRÄDEN ANDAS IN 
KOLDIOXID... 
Träden tar med sina blad 
och barr upp koldioxid från 
luften. Genom fotosyntesen 
omvandlar de sol, energi, 
koldioxid och vatten till en 
energirik lösning som 
innehåller socker och kol. 

... OCH BYGGER UPP 
BIOMASSA... 
Med hjälp av kolet och 
energin i sockerlösningen 
och olika näringsämnen 
bygger trädet upp sin 
”biomassa” – stam, grenar, 
blad, allt.

... OCH ANDAS UT 
KOLDIOXID 
När de använder socker-
lösningen för att växa 
bildas koldioxid som de 
andas ut från blad, 
stammar och rötter. 
Men den mängden 
koldioxid är mindre än vad 
de tar upp från luften. 
Träden samlar alltså på sig 
och lagrar en hel del kol.

KOLDIOXID AVGÅR DÅ 
TRÄDEN RUTTNAR
Då träden dör och faller till 
marken tas de om hand av 
svampar och mikroorga-
nismer. Dessa nedbrytare 
ser också till att blad, barr 
och kvistar som tidigare 
fallit ned förmultnar. När 
allt detta bryts ned bildas 
koldioxid som återgår till 
atmosfären. Koldioxiden 
lämnas alltså tillbaka och 
kolets kretslopp är slutet.

DUBBELT SÅ MYCKET  
KOL I MARKEN SOM 
I TRÄDEN 
Från det att de första 
träden slog rot efter 
istiden för cirka 10 000 år 
sedan har kol lagrats i 
Sveriges 
skogsmarker. Forskarna 
beräknar att det idag �nns 
cirka 85 ton kol per hektar 
skogsmark. I träden �nns 
det cirka 45 ton kol per 
hektar. 

Kolets kretslopp i skogen
Kol �nns i allt som lever – människor och djur likaväl som träd och andra växter. Kol �nns också 
i luften som koldioxid. De levande träden tar både upp och avger koldioxid. Sedan de dött, 
och börjat ruttna och brytas ned, återgår en del av kolet till luften. En del hamnar också i marken. 

Källa: Skog & Virke nr 4/2007, Holmen Skog. Illustration: Bo Persson, Designmakarna
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Trähus är bäst för klimatet. 
Det visar forskarnas jämfö-
relser av hur stora koldioxid-
utsläppen blir om man väljer 
att bygga trä- respektive 
betonghus.

 

Forskarna från Mittuniversitet har i 
Lustraprogrammet studerat koldiox
idbalansen för ett fyravåningshus med 
trästomme som byggts i bostadsområdet 
Wälludden i Växjö. Sedan har de gjort 
beräkningar av koldioxidbalansen om ett 
likadant hus byggts med betongstomme. 
Studien tar hänsyn till tillverkning och 
distribution av de utgående byggmate
rialen samt produktionen av husen och 
gjordes i ett 100års perspektiv. 

 

Forskarnas jämförelse visar att huset med 
betongstomme medför nettoutsläpp av 
koldioxid på cirka 96 ton, medan huset 
med trästomme istället har ett nettoupp
tag av koldioxid med 150 ton. 

– Det är ingen tvekan om att det från 
klimatsynpunkt är fördelaktigt att bygga 
hus av trä, säger professor Mats Olsson, 
som varit programledare för forsknings
programmet Lustra. 

TRÄHUSET 
vinner klimatmatchen TExT AnderS thorÉn

Forskning visar klimatfördelar för trä
Jämförande analyser visar att det finns klimatfördelar med att bygga hus med trästomme jämfört med 
betong stomme. Analyserna har utförts av forskare vitt mittuniversitetet i samarbete med bland andra 
finska forskare.

koldioxidbalanser vid produktion av ett fyravåningshus
Två i övrigt identiska bostadshus – ett med trästomme 
och ett med betongstomme – har jämförts, vad gäller 
koldioxidbalansen över ett 100-årsperspektiv. Trähuset 
har byggts i området Wälludden i Växjö och forskarna 
har gjort beräkningar av koldioxidbalansen om ett lika-
dant istället hade byggts med betongstomme.

Diagrammet visar att huset med betongstomme medför 
ett nettoutsläpp av ca 96 ton koldioxid, medan huset 
med trästomme inte ger något utsläpp. I stället ger det 
ett nettoupptag av 150 ton koldioxid (positivt värde står 
för nettoutsläpp, negativt värde för nettoupptag).

Analyserna tar hänsyn till energianvändningen vid tillverkning och distribution av de ingående materialen samt 
produktion av husen. I trähusalternativet har det förutsatts att biprodukter från skogsavverkning och trävarutillverk-
ning i sågverk nyttjas som biobränslen och därmed ersätter fossila bränslen. I betonghusalternativet har upptag 
av koldioxid i cementen genom karbonatiseringsprocesser beaktats. Likaså har det förutsatts att den skog som 
används ersätts med nya plantor som binder koldioxid genom fotosyntesen. Kolet från den avverkade skogen finns 
lagrat i trämaterialet så länge materialet finns kvar. När husen en gång rivs förutsätts det att trämaterialet ersätter 
fossila bränselen. Illustration: Bo Persson
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Källa: LUSTRA-projektet.

Trähus jämförs med betonghus
I forskningsprojektet LUSTRA jämfördes två i övrigt likadana hus, ett med 
trästomme och ett med betongstomme. Forskarna gjorde beräkningar 
av de totala utsläppen och upptagen av koldioxid i ett 100-årspespektiv 
i en så kallad livscykelanalys. Resultaten visar att huset med betongstomme 
medför nettoutsläpp av cirka 96 ton koldioxid. Trähuset tar däremot upp 
150 ton koldioxid. 
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Skogsäventyret hjälper dig att hitta rätt i skogen

Skogsäventyret är natur-
kunskap, orientering och
äventyr i en förpackning.
Ett utbildningsmaterial för
din skolklass.

Med Skogsäventyret får ele-
verna pedagogiskt lära sig
att ta hand om vår skog och
hur de gör för att hitta rätt i
den.

Mer information finns att få på www.skogsaventyret.se
Materialet beställer du från SISU idrottsböcker, 040 - 6606667

i samarbete med
Tel. 01046-380 00. www.sydved.se

Kunskap, både ny och gammal, är viktig för att skogen 
ska utveck las och även långsiktigt bli ekologiskt och 
ekonomiskt hållbar.

Forsätter vi tillsammans att satsa på skogens möjligheter 
kommer den att vara guld värd!  

Vi bidrar med vårt kunnande 
– och du med ditt !  

Skogen är 
guld värd!
Skogen är 
guld värd!

?

fråga
FRÅN       SKOGSSVERIGE

På www.skogssverige.se och www.skogeniskolan.se kan 
du ställa frågor om skog, miljö, djur, växter och mycket 
annat. Frågorna besvaras av forskare och experter. 
Många av frågorna är väldigt intressanta och vi fortsätter 
att publicera ett urval frågor här i tidningen framöver. 

Vi har tagit oss friheten att bearbeta språket i såväl  
frågorna som svaren, utan att ändra innehållet i dem. 

Varför blir vissa knoppar toppar? Vad är det som gör 
att en viss knopp på trädet fortsätter uppåt  
och bildar toppen på trädet eller flera toppar?  
Hur tunna är ”rören” som saven transporteras  
i upp till löven inne i trädet?? 
         /Eddie

Så här svarade Erling Ogren på Umeå Plant Science Centre (UPSC):

– Ett träd måste växa disciplinerat på höjden längs en huvudaxel för 
att kunna växa förbi konkurrerande träd och för att tyngdpunkten 
inte ska förskjutas så att trädet välter. Trädet har många vilande 
och aktiva tillväxtpunkter, knoppar och skottspetsar, vars tillväxt 
måste kontrolleras och koordineras. Kontrollen utövas av den 
överst belägna tillväxtpunkten på huvudaxeln – fenomenet kallas 
apikal kontroll eller apikal dominans. Hormoner utgår från denna 
tillväxtpunkt som kuvar tillväxten i lägre belägna tillväxtpunkter: 
lägre belägna knoppar förblir vilande och grenspetsar växer sidledes 
istället för uppåt. I det ögonblicket den översta tillväxtpunkten dör 
tar de närmaste tillväxtpunkterna upp kampen om tätpositionen. 

Den som först hinner upp blir den nya toppen som börjar skicka ut 
hormonströmmar som kuvar övriga tillväxtpunkter. Ibland blir det 
”oavgjort” och kronan får flera toppar. Står trädet fritt utan konkur
rens från andra träd försvagas den apikala kontrollen och trädet blir 
”buskigare”. 

”Rören” i vattenledningsbanorna har en diameter av omkring 
0,1 mm. De vidaste ”rören” hittar man hos lianerna som har en 
diameter av närmare 1 mm. Ekens vidaste är närmare 0,3 mm och 
fullt synliga för blotta ögat i en ekparkett. ”Rören” hos barrträden är 
smalare, omkring 0,05 mm, men också kortare och av en annan typ 
som kallas trakeider. 

den översta knoppens hormoner är programmerade att hämma 
de andra knopparna så att de växer åt sidorna istället för uppåt.
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Case Forest-metoden 

Eleverna lär av varandras arbeten 
Skogen i Skolan deltar i ett EU-finasierat projekt där en  
metod för lärande i och om skogen utarbetas.

– Jag tror att metoden kommer att vara väldigt användbar  
för Skogen i Skolan, säger Erika Nilsson.

on har tillsammans med Skogs
styrelsens Katarina Ekberg, 
Marja Gustafsson, Henry 

Stahre, Lena Åbom samt Thorbjörn 
Alsing och Raine Olander från Gärdes
skolan i Bollnäs deltagit i ett intressant 
seminarium kring Case Forest Method. 
Denna metod har utarbetats av professor 
Jorma Enkenberg vid universitetet i Sa
vonlinna och innebär ett slags problemba
serat lärande som utmynnar i ett lärobjekt 
eller digital lärresurs. 

Eleverna får först diskutera olika 
begrepp, till exempel hållbar utveckling, 
som detta projekt fokuserar på. Inom 
detta område ringar de in en fråga de 
vill ha svar på. Frågan ligger sedan som 
grund för elevernas forskningsarbete. Allt 
detta kan göras i klassrummet. Sedan får 
grupperna ta sig ut i ”verkligheten” för att 
hitta svar på sin fråga – kanske till skogen, 
till ett skogsmuseum eller till andra plat
ser där de tror att de kommer att kunna 
hitta fakta som hjälper dem att besvara 
frågan. Allt de hittar dokumenteras på 
olika sätt. Det kan röra sig om bilder med 
en digitalkamera, filmsnuttar, inspelade 
intervjuer med kunniga människor osv.  
Frågan bör belysas ur flera olika perspek
tiv. Någon eller några i gruppen kan  

fokusera på att besvara frågan ur ett soci
alt perspektiv – andra ut ett ekonomiskt 
eller ekologiskt. Det kan även vara så att 
hela gruppen väljer att lägga samma fokus 
på frågan, till exempelt socialt, beroende 
på hur stort man vill göra arbetet, och 
hur mycket man behöver begränsa frågan. 
Tillbaka i klassrummet så organiseras det 
ihopsamlade materialet, och sammanställs 
så att det kan presenteras för klassen, 
kanske i en PowerPointpresentation, eller 
på webben. På det viset lär sedan eleverna 
av varandras lärobjekt.

– Vi kommer att gå vidare och 
genomföra en utbildning för cirka 10 
lärare i Bollnäs kommun, berättar Erika 
Nilsson.

Ambitionen är att testa kursen kring 
själva arbetsmetoden på dessa lärare,  
och att lärarna sen testar att arbeta med 
metoden i den egna klassen. 

– Det sista ligger utanför projektet 
men vi ser det som en viktig del i att 
utvärdera kursens innehåll för att sedan 
kunna anpassa den helt till Skogen i 
Skolan. När vi hittat en egen version av 
metoden, som passar oss, så hoppas  
vi kunna erbjuda denna kurs på några 
ställen runt om i Sverige under 2010.

Metodutvecklingen drivs som ett  

EUprojekt där Sverige, Bulgarien, Est
land, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slova
kien, Finland medverkar. Sammanlagt var 
deltog 35 personer i seminariet i Finland. 
Det var en blandning av folk från skogliga 
organisationer liknande Skogsstyrelsen i 
Sverige, representanter från olika universi
tet samt lärare i skolan. 

Hur förändrade den industriella  
revolutionen arbetsförhållandena  
i skogen för den “vanliga” människan? 
Den svenska gruppen använde Gärdes-
skolans Raine Olander som statist. Lena 
Åbom, Thorbjörn Alsing, Katarina Ekberg 
samt Erika Nilsson fotograferade och 
dokumenterade olika företeelser samt 
föremål i och runt museet. Därefter sam-
manställdes materialet och presentera-
des för de övriga seminarie deltagarna  
i form av ett bildspel.
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för att få ut timmer
stockarna ur skogen var 
muskelkraft, mänsklig 
såväl som djurisk allena
rådande långt in på 
1900talet. 

för att få stockarna till 
industrierna var vatten
dragen de effektivaste 
transportlederna. i Sverige 
upphörde den mesta flott
ning under 1970talet, men 
på klarälven i värmland 
gick det sista lasset så sent 
som 1991!

maskinerna, här en skotare, 
innebar en revolution. det 
fysiskt tunga och ibland 
farliga arbetet i skogen 
försvann successivt.
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Utomhuspedagogik  
hjälper alla elever att nå målen
Fler och fler upptäcker fördelarna med utomhuspedagogik. Maria Hammarsten 
i Jönköping är en av dem. Maria är fritidspedagog och utomhuspedagog och 
har ett stort engagemang när det gäller att sprida kunskaper om utomhus-
pedagogik bland kollegor och blivande pedagoger. 

En solig dag i maj höll Maria i en kurs
träff för lärarstudenter vid Högskolan för 
lärande och kommunikation (HLK)  
i Jönköping. De blivande fritidspedagog
erna fick lära sig hur man med enkla medel 
kan variera lärandet i ämnen som bland 
annat språk, geografi och matematik. 

Just variation i lärandet ser Maria 
som oerhört viktigt. Det gäller att kunna 
använda såväl naturen som skolgårdar och 
klassrum som lärande arenor.

Intresset för utomhuspedagogik väcktes 
redan 1995 när Maria började arbeta som 
fritidspedagog. Hon upptäckte ganska 
snabbt hur bra utomhusövningar fungerade 
och att eleverna trivdes utomhus. I och 
med undervisningen utomhus tycktes var 
och en av eleverna hitta den lärstilen som 
passade dem bäst. Vilket, enligt Maria, är 
en av de största vinsterna med utomhus
pedagogik i skolan. 

– Under åren har jag märkt hur väl 
utomhuspedagogiken kompletterar den 
traditionella klassrumsundervisningen och 
gör det möjligt för alla elever att nå skolans 
uppsatta mål, säger Maria. Jag kan se hur 
elevernas självförtroende ökar och att de 
mår bra av att kunna använda alla sinnen  
i sitt lärande. 

Maria tycker att intresset hos de bli
vande pedagogerna är stort. Hon har  
tidigare träffat dem inomhus och föreläst 
om teorin kring utomhuspedagogiken. 
Men, det är särskilt idag, när hon visar 
praktiska exempel på övningar och lekar 
som intresset riktigt vaknar till liv. Lärar
studenterna är frågvisa, enga gerade och 
tycker att det är roligt. 

Fortsättning sid 24
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Vill du komma  
i kontakt med  
Skogen i Skolan? 

gotLAnd 

Ingvar Hansson 0498-29 26 76

öStrA götALAnd 

Marja Gustafsson 013-32 9745

vÄStrA götALAnd 

Daniel Thorell 0325-79747

mÄLArdALen 

Staffan Dackman 08-514 51465

vÄrmLAnd 

Jens Meyer 054-55 5716

örebro 

Helena Steffen 019-44 64 04

dALArnA–gÄvLeborg 

Kristin Alexandre 0240-5913 58 
Lena Åbom 0278-356 78

JÄmtLAnd 

Mona Thorsson 0730-66 3133 

vÄSternorrLAnd 

Lennart Sidén 0691-61117

vÄSterbotten 

Erika Nilsson 070-372 31 22

norrbotten 

Lars Pekka 0920-25 24 90

För ytterligare kontakter,  
adresser, e-post med mera,  
se: www.skogeniskolan.se

Upplevelser och  
växande kunskap  
med Skogen i Skolan

Vad är Skogen i Skolan?
 Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram  

 mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. 

 Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.

 Vår pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla  
 samman teori och praktik för att öka lärares och elevers  
 intresse för, och kunskap om skog.

Vad vill Skogen i Skolan?
 Skogen i Skolan vill öka kunskaperna om, och intresset  

 för, skogen och alla dess värden. 

 Vår främsta uppgift är att på ett allsidigt och balanserat  
 sätt förklara sammanhangen för en ökad förståelse för  
 Sveriges viktigaste näring.

 Vi vill erbjuda skolan utökade möjligheter till  
 verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin.

Vad gör Skogen i Skolan?
 Skogen i Skolan samarbetar med många för att  

 ge skolan bästa möjliga stöd.

 Vi har ett omfattande kontaktnät med skogsföretag,  
 organisationer, forskare och myndigheter och kan hjälpa  
 din skola att etablera kontakt med dessa.

 Vi kan också hjälpa er att starta en skolskog. Skolskogen  
 är ett alternativ till inomhusundervisning. Skolskogen ska  
 stimulera till rörelse, upplevelser och kunskapsinhämtning  
 om skogen och alla dess resurser.

 Vi utvecklar och producerar läromedel och idématerial samt  
 arrangerar aktiviteter för lärare och elever, lokalt, regionalt  
 och nationellt.

 På skogeniskolan.se hittar du ytterligare information  
 och kunskap för dig och dina elever.

Var finns Skogen i Skolan?
 Skogen i Skolan finns i hela landet och består av ett nätverk  

 av regionala kontaktpersoner. Skogen i Skolans program 
 ledning finns i Umeå.



PoSttidning b 
Vid obeställbarhet returnera till:  
Skogen i Skolan, Umeå universitet, 901 87 Umeå 

– Utomhus är alla sinnen påkopplade, 
koncen trationen är på topp. Ni trivs och 
tycker att det är roligt och så kommer 
också era elever att känna”, lovar Maria.

Maria är intresserad av forskning som 
rör utomhuspedagogik och är angelägen 
om att det finns en vetenskaplig grund 
som hennes och andras erfarenheter kan 
vila på.  Hon berättar om forskningen vid 
Linköpings universitet som visar att regel
bunden utevistelse i naturmiljöer bland 
annat leder till sänkta halter av stresshor
mon hos barn. Just nu pågår forskning 
som förhoppningsvis ska visa att utomhus
pedagogik också ökar inlärningsförmågan. 
Vilket man tidigare visat att regelbunden 
fysisk aktivitet kan göra. Maria avslutade 
en mastersutbildning i utomhus pedagogik 
vid Linköpings universitet 2005 och efter 
det tog arbetet med utomhuspedagogiken 
rejäl fart.

Nu arbetar Maria både som fritids 
och utomhuspedagog på Gräshagsskolan 
och universitetsadjunkt på HLK. Hon 
engageras dessutom för kompetens
utveckling av lärare i hela Jönköping kom
mun och även i andra kommuner och hon 
håller också helgkurser i facklig regi. Tack 
vare sitt engagemang fick Maria 2008 
ta emot Erik Ljungbergsfondens stipen
dium. Stipendiet går årligen till lärare som 
arbetar aktivt med utomhuspedagogik. 
Prispengarna utnyttjar denna entusiast så 
klart till vidareutbildning. Den här gången 
är det en högskolekurs i tillämpad natur
kunskap som står på schemat. 

en av dagens övningar var att teckna Sveriges konturer med hjälp av rep.

LJungbergSfondenS 
PedAgogiSkA PriS

Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond 
vill uppmuntra till utomhuspedagogik 
och har instiftat ett stipendium för lä-
rare som på ett aktivt och nyskapande 
sätt arbetar med lärande i utemiljön

Två stipendium på vardera 20 000 kr 
kommer att delas ut i samband med 
Ljungbergsdagen i september 2009  
i falun.


