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FÖRENINGEN SKOGEN

 En hel skolklass ryms
i uteklassrummet som
är döpt efter asatrons
världsträd Yggdrasil.

HÄR ÄR NYA UTEKLASSRUMMET
PEDAGOGIK Skogen i Skolan
invigde under förra året ett
uteklassrum i nationalstadsparken på Norra Djurgården
i Stockholm. En fantastisk
plats, säger regionsamordnaren
Helena Bengtsson.

är Helena Bengtsson, regionsamordnare för Skogen i Skolan i Mälardalen. Hon tänker
använda rummet för att fortbilda skolpersonal och lärarstudenter i utomhuspedagogik.
– I FRAMTIDEN KOMMER jag skapa

I samarbete med Kungliga
Djurgårdens förvaltning har
Skogen i Skolan byggt ett uteklassrum i området som kallas
Stora Skuggan inom nationalstadsparken på Norra Djurgården i Stockholm.
DET ÄR OMGIVET AV fin blandskog

och kuperad terräng och en
som kommer att ha det som bas
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skogsslingor i närområdet till
klassrummet och olika tematiska utomhuspedagogiska
koncept som knyter an till
platsens natur och historia
för skolor att ta del av, säger
Helena Bengtsson på Skogen
i Skolans webbplats.
Klassrummet ligger granne
med bland annat en 4H-gård.
– Det är en fantastisk plats

att lära om både skog, djurliv
och kulturvärden i parken,
säger Helena Bengtsson.
EN HEL SKOLKLASS ryms i klass-

rummet och det finns sittbänkar utmed sidorna och
en eldstad i centrum. Det är
baserat på en konstruktion som
Jens Meyer, Skogen i Skolans
regionsamordnare i Värmland,
har tagit fram.
Klassrummet har fått namnet Yggdrasil efter de stolpar av
ask som taket vilar på. I asatron
bestod världen av en ask vid
namn Yggdrasil.
– Jag hoppas nu att fler elever, nu när vi har ett uteklass-

rum till förfogande i nationalstadsparken, får uppleva lärande utomhus och att de får möta
och utforska skogen, att de får
vara med om meningsfulla
övningar och aktiviteter, samt
att de på så sätt får upp ögonen
för skogens många viktiga och
olika värden, säger Helena
Bengtsson.
ALLA SOM VILL KAN använda ute-

klassrummet, men skolor,
förskolor och Skogen i Skolan
har företräde. För att inte klasser ska krocka med varandra
har Skogen i Skolan ordnat ett
bokningssystem (boka.nu/uteklassrummet).

