


Skogslektioner – om skogens roll
i en hållbar utveckling!

Det ska vara enkelt och kul att jobba med skogen som 
tema, även om det inte finns en skog precis i närheten. 
Så resonerade vi när vi skapade skogslektioner.se. 

Det kostnadsfria läromedlet riktar sig till åk 4–6 och är 
fyllt med spännande fakta, filmer och övningar. 

Skogslektionerna gör det möjligt för fler barn att skapa 
sig en relation till skogen och få upp ögonen för dess 
många möjligheter!



24 lektioner 

6 teman

Fakta, filmer och övningar



Kopplat till läroplanen 
och de globala målen

Underlättar lärande 
för hållbar utveckling

Ämnesövergripande

Lärande för hållbar utveckling

Skogen är fantastiskt bra på att lära oss om hållbar 
utveckling! Den täcker in det ekologiska, det ekono-
miska och det sociala perspektivet. Skogs-
lektioner är utvecklat för att underlätta LHU, genom 
bland annat värderingsövningar och uppgifter som 
skapar perspektiv. 

Det pedagogiska innehållet 
i Skogslektioner



Lektionsexempel

Skogen i Skolan

Sedan 1973 har Skogen i Skolan arbetat för att sprida 
kunskap om skogen till skolelever och deras lärare. 
Vi är ett rikstäckande samarbete mellan skolan och 
Sveriges skogliga intressenter (myndighet, univer-
sitet, organisationer och näringsliv). 

Skogen i Skolan arbetar på skolans villkor och erbjuder 
pedagogiskt material kopplat till läroplanen. Skogs-
lektioner är skapat av pedagoger och skogsexperter, 
på uppdrag av Skogen i Skolan.

Olika tider – olika behov
Läs om hur människans behov format 
skogen under olika tider.  
Quiz och värderingsövning.

Hur märks klimatförändringarna? 
Se film om Wilma i fjällbjörkskogen.
Läs om klimatförändringarnas effekter.
Diskutera i helklass.

Skogsbad
Besök vår VR-skog eller en riktig skog.
Upplev skogen med flera sinnen.
Läs om hur skogen bringar hälsa.



”Det blir  guldkant om man kan gå ut och se
 och känna i verkligheten, men lektionerna 
fungerar ypperligt även inomhus”
Per-Owe,  lärare

”Varierande uppgifter och tydligt upplagt.”
Anki, lärare 

”Jag visste inte att det finns ett träd som 
är 9500 år och kallas för Old Tjikko.”
Emil, elev

”Roligt och kreativt!” 
Caroline,  lärare

”Jag lärde mig nya saker som var intressanta.” 
Nova, elev



Vi ses på
skogslektioner.se




