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
kunskap om skog.

skogeniskolan.se
Upplevelser och växande kunskap
med
Skogen i Skolan

Vad vill Skogen i Skolan?
• Vi vill öka kunskaperna om, och intresset för, skogen och alla
dess värden
• Vi arbetar för ökad förståelse för Sveriges viktigaste näring
• Vi erbjuder skolan möjligheter till verklighetsstudier av
skogen och skogsindustrin

Lärare
Skolledare

Målgrupper

Lärarstudenter
Elever

Skogen i Skolans verksamhet leder till
förståelse och kunskap om
•
•
•
•
•
•
•
•

skog
skogsbruk
miljö
sociala värden
industri
produkter
forskning
marknad

Produkter från skogen

Vilken eller vilka av ovan visade produkter
kommer inte från skogen?

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.

•
•
•
•
•
•
•

Vår verksamhet

skogeniskolan.se — vår webbplats
elektroniskt informationsbrev
läromedel och idématerial
utvecklar skolskogar
kompetensutveckling — lärarfortbildning
verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin
internationellt samarbete

Skolskogen
Ett pedagogiskt alternativ till inomhusundervisning som ger

• kunskaper
• upplevelser
• fysisk aktivitet

• En skolskog är ett avgränsat område som disponeras av skolan för lektioner
och utevistelser. Här kan teorier testas i praktiken
• Skolan och markägaren upprättar en överenskommelse där skolan får tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, exempelvis anlägga en
eldplats, bygga vindskydd eller kanske avverka några träd
• Lär mer om skolskogar på skogeniskolan.se

Möjligheter i skolskogen
BIOLOGI

TEKNIK

- skogsmaskiner
- träförädling
- GIS
- massa, papper
- eld

MUSIK

- sånger
- sälgpipa
- spela in ljud
- danslekar
- fågelläten
- instrument

SLÖJD

- växtfärgning
- kåsor
- vindskydd
- holkar
- papperstillverkning

BILD

- foto
- växtpress
- måla
- naturväv
- växtfärga
- naturfilm
- motiv från skogen

SPRÅK

Lärarutbildning
Gymnasium

SO

- skogsbruk och 		
samhällsekonomi
- produktion
- konsumtion
- miljö
- skogsskötsel
- skogen igår och
idag

- arter
- energi
- bioteknik
- pH-mätning
- miljövård
- kretslopp
- plantering

Möjligheter i SKOLSKOGEN

- drama
- beskrivningar
- forest words
- bildtexter
- dikter
- rapporter
- recept

7-9
F-6

HEMKUNSKAP

- svamp och bär
- kokgrop
- medicinalväxter
- trangia
- recept

MATEMATIK

- volym
- längdmått
- area
- skala
- omkrets

IDROTT

- teknikbanor
- lek
- äventyrsstigar
- spel
- orientering

• En långsiktig plan underlättar planeringen av skolskogens användning. Planen är
viktig för att anpassa arbetet till elevernas mognadsgrad och som naturlig stegring
av arbetsuppgifterna.

Så här mäter du:

Mät trädhöjd

1.

Håll käppen så att den ena ändan (a) är strax intill ögat. Ta ett stadigt grepp om käppen med rak arm. Håll
kvar greppet (b) under hela mätningen.

2.

Vänd käppen i lodrät riktning (a-ändan uppåt) men håll kvar
greppet (b) och armen rak.

3.

Gå bakåt från trädet tills du kommer till den punkt där trädtoppen sammanfaller med a-ändan och rotändan med ditt grepp om käppen (b).

4.

Mät upp avståndet från den punkt där du står till trädet antingen med måttband eller genom stegning. Det avstånd du får är det samma som trädets höjd.

Fördelar med undervisning utomhus

Ämnesintegration

Kombinera teori och praktik

Lär med alla sinnen

Tillämpa olika pedagogiska
metoder

…ännu fler plus med utomhuslektioner:
+ Ökad koncentrationsförmåga
+ Ökad hälsa och välbefinnande
+ Stärkt motorisk utveckling

+ Förbättrad koordination
+ Ökad muskelstyrka
+ Bättre balans

Det här tycker jag är största vinsterna med uteundervisning

1. Närkontakt med eleverna 		
										

2. Lättare för eleverna att förstå teori kopplat till praktik

3. Rörelse blir en naturlig del i
undervisningen.						

4. Skogen skapar lugnare och mer koncen-		
trerade elever

5. Annat? Vad?

Diskutera!

www.skogeniskolan.se

På skogeniskolan.se hittar du bland annat:
• Övningsdatabas med lärorika övningar
• Faktablad om skogens alla värden
• Kurser och konferenser
• Kontaktpersoner i hela landet
• Fråga om skog - frågorna besvaras av forskare

Exempel på frågor ställda till forskare:
1. Varför bär myror andra myror?
2. Hur många A4-papper kan man få ut av en stor gran?

Kan du svaren?

Beställ läromedel från www.skogeniskolan.se

Prenumerera på elektroniskt informationsbrev via
www.skogeniskolan.se

Upplevelser och växande kunskap
med
Skogen i Skolan

