
Nationell erksamhetsberättelse, Upprättad av Gunilla Häggström 1(4) 

 
 

 
 
 

NATIONELL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 

I syfte att på ett effektivare sätt nå ut med information och verksamhet till berörda målgrupper har Skogen i 
Skolans har under verksamhetsåret 2011samordnat verksamheten med Föreningen Skogen och SkogsSverige. 
Det interna arbetet vid kansliet i Umeå har framför allt haft inriktning mot att utveckla ny webbplats samt 
marknadsföra verksamheten gentemot avnämarna. 

Nationella kansliets verksamhet  

Skogen i Skolans nationella styrgrupp 
Under året har SiS ledningsgrupp bytt namn till SiS styrgrupp för att anpassa sig till övriga verksamheter. 
Styrgruppen ersätter tidigare ledningsgrupp och arbetsutskott. Styrgruppen har sammanträtt vid två tillfällen; på 
KSLA i Stockholm (1/3) samt på LRF Skogsägarna, Stockholm (3/10). Därutöver har styrgruppen haft ett 
telefonmöte den 25/5. Styrgruppens medlemsorganisationer samt uppgifter framgår av punkt 1 i bilaga. 
 
SiS kansli – övergripande 
SiS kansli är ett stöd till regionerna och fungerar som en strategisk ledningsfunktion. Kansliet ska förse 
regionerna med läromedel, material samt arbeta med pedagogisk utveckling av verksamheten. Dessutom 
ansvarar kansliet för Skogen i Skolans webbplats. Kansliet har under året samordnat verksamheten med 
Föreningen Skogen och SkogsSverige i syfte att på effektivare och kraftfullare sätt nå ut med information och 
verksamhet till berörda målgrupper. Kansliet har under året haft 11interna möten samt 11 möten relaterade till 
samordning och ny webb. Efter årsskiftet 2011-2012 övergår ansvaret för kansliet till Föreningen Skogen. 
 
Personal 
Erika Nilsson har arbetat 25 % av heltidstjänst som regionkoordinator för att samordna och stödja regionernas 
utveckling samt haft ansvar för webben motsvarande 25 % av heltidstjänst till och med 30 juni. Därefter har 
Erika arbetet som konsult motsvarande 15 arbetsdagar, för att utveckla SiS nya hemsida. Birgitta Wilhelmsson 
har arbetat med administrativa uppgifter samt som ordförande 20 % av heltidstjänst tom 30/6 för att resterande 
del av året arbeta 50 %. Under 2011 har kansliet totalt tjänstgjort motsvarande 0,7 heltidstjänst tom 30/6, därefter 
motsvarande 0,5 heltidstjänst. Sedan den 1 november 2011 ansvarar webbredaktör Gunilla Häggström, 
Föreningen Skogen, för Skogen i Skolans webbplats, nyhetsbrev och sociala medier samt har kontakt med 
regionsamordnarna. 
 
Ekonomi  
Under året har kansliet haft en mycket begränsad ekonomi, vilket också avspelats framför allt minskat stöd 
gentemot regionerna.  Se separata bilagor för ekonomi 2011.  
 

Marknadsföring 
SiS har marknadsförts bl.a. 

• Via SiS webb och elektroniskt informationsbrev som är våra främsta kanaler gentemot lärare,  
• Vid ett flertal studie/fortbildningsdagar för lärare runt om i landet, 
• Vid ett flertal utbildningstillfällen vid lärarutbildningar i Umeå, Hudiksvall, Ockelbo, Järvsö, 

Östersund, Jamtli, Karlstad, Mälardalen, Norrbotten 
• Vid internationella konferens i Norge 22-24/3 



Nationell erksamhetsberättelse, Upprättad av Gunilla Häggström 2(4) 

• Vid nordiska konferens i Malmö 28-30/9 
• Vid NO biennaler i Luleå 4-5/4 och Halmstad 11-12/4 
• Vid läromedelsmässor i Jämtland, 
• Vid fortbildningar för studie- och yrkesvägledare i samarbete med naturbruksgymnasierna i 

Västerbotten, Norrbotten 
• Vid evenemang ex. Jorden och Skogen i Stan runt om i Sverige och Jorden och Skogen i Storstan i 

september, 
• Via nätverket Utenavet under hela året   

 
www.skogeniskolan.se 
Under året har i samarbete med företaget Britny, en ny webbplats utvecklats som sedan 1/11 sköts av nytillträdda 
webbredaktören Gunilla Häggström. Webben och SiS elektroniska informationsbrev har under året kompletterat 
varandra. Vid årets slut fanns 61 395 prenumeranter. Informationsbrevet utkom till prenumeranterna sex gånger 
under 2011. Under året hade Skogen i Skolans webbplats 92256 besök med ett medeltal på 7 688 besök per 
månad. I snitt hade webben 5 780 unika besökare per månad.  

Internationellt 
 
Panasonic 
Genom LEAF ((Learning about Forest, ett internationellt nätverk för att sprida kunskap, erfarenheter och idéer 
om pedagogiskt arbete om skog och alla dess värden) medverkar SiS i ett trädplanteringsprojekt där vi under 
2011 tilldelades medel motsvarande 70 000 plantor att plantera med skolbarn runt om i landet. Projektet som 
startade 2009, ingår i Panasonics strävan att arbeta för ett hållbart samhälle. Skolor som bedriver biståndsprojekt 
i t.ex. Afrika kan välja att plantera sina träd där. LEAF ingår som ett av fem program i den internationella 
organisationen Foundation for Environmental Education och årligen arrangeras ett General Assembly för att 
redovisa pågående verksamheter. I juli medverkade Birgitta Wilhelmsson i NOM, (national operators meeting) i 
Biri, Norge för att rapportera om Skogen i Skolans verksamhet.  
 
 
Utvecklingsprojekt  
 
Uppdatering av Lära med Skolskogen – Möjligheter i Skolskogen 
Projektet har framskridit enligt planerna och i december lanserades ett nytt läromedel Möjligheter i Skolskogen. 
Läromedlet är en uppdatering av det tidigare så populära läromedlet, Lära med skolskogen. Jens Meyer, teknik- 
och slöjdlärare i Karlstad, Susanne Walan, lärarutbildare vid Karlstad universitet och Erika Nilsson, 
regionkoordinator vid SiS nationella kansli har skrivit underlaget och SiS ordförande Birgitta Wilhelmsson, 
tidigare vice ordförande Lars Klingström samt Katarina Ekberg Skogsstyrelsen har granskat läromedlet. 
Läromedlet finns att beställa via hemsidan.  
 
Projekt Skolskog 
Projektet som finansieras via Skogssällskapet fortskred enligt planerna där SiS fått en unik möjlighet att, utöver 
redan befintlig verksamhet, utveckla arbetet på vetenskaplig grund i form av en licentiatuppsats som genomförs 
av Birgitta Wilhelmsson och är planerad att presenteras under våren 2012. Arbetet innebär en fördjupning med 
pedagogisk inriktning av lärares intentioner av att förlägga undervisning till skolskogen samt vilken verksamhet 
som där genomförs. Skolskogarna är mycket betydelsefulla för Skogen i Skolans verksamhet. 
Vid årsskiftet 2011/12 fanns 985 registrerade skolskogar i databasen. 
 
Utenavet 
Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhuspedagogik med representanter från NCU vid 
Linköpings universitet, Friluftsfrämjandet, Movium, Naturskolan, NCFF vid Örebro universitet och Skogen i 
Skolan arbetar för att sprida goda exempel på lärande i utemiljö. Vart annat år sedan 2007 arrangerar nätverket 
Europas största utomhuskonferens. 2011 genomfördes konferensen i Malmö 28-30 september vilken rönte stort 
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intresse och uppmärksamhet i media. Under året har kansliet deltagit i 6 fysiska möten och 2 telefonmöten i 
nätverkets regi. 
 
Utbudet/Lektion.se 
Under året har SiS marknadsförts via www.utbudet.se, som är en mycket populär webbplats där lärare gratis kan 
hämta material till sin undervisning. SiS har genom Utbudet.se levererat en 8-sidig broschyr till lärarna med en 
tydlig information om verksamhet, läromedel, skolskogar, aktiviteter etc. Under tidig våren noterats SiS i topp på 
mest eftersökta material vilket är glädjande. Dessutom har SiS marknadsförts via www.lektion.se som är en 
webbplats där lärare gratis kan erhålla allehanda lektionsförslag och pedagogiska idéer. Här har framför allt har 
SiS övningsdatabas lanserats.  
 

Regionernas verksamhet 

Det är i våra regioner som den största delen av det operativa arbetet utförs. Den regionala verksamheten leds av 
en styrgrupp som fastställer riktlinjer och mål samt söker finansiering för aktiviteter som planeras, genomförs 
och utvärderas. Styrgruppen består av flera olika intressenter från skolan, skogliga sektorn, skogsindustrin samt 
andra nära berörda av vår verksamhet. Kontaktpersonerna verkar som en länk mellan de skogliga intressenterna 
och skolan lokalt i varje region. Dessa personer, 56 personer totalt över landet, är oerhört viktiga för vår 
verksamhet med sitt engagemang och sin arbetsinsats gentemot elever och lärare på lokal nivå. Ett antal 
kontaktpersoner byts årligen ut, för att ersättas av nya. Förutom kontaktpersoner finns numera minst en person 
som har uppdraget att fungera som ”samordnare” för SiS verksamheten i respektive region. Dessa samordnare är 
främsta länken mellan kansliet, styrgruppen i regionen och övriga kontaktpersoner. Samordnarens insats är 
oerhört värdefull och förenklar Skogen i Skolans arbete totalt sett.     

Viktigt att beakta är att regionerna endast redovisar direkta kontakter med lärare, lärarstudenter och elever. 
”Självgående” skolor som genomför Skogen i Skolan aktiviteter på egen hand eller med hjälp via webb, e-post 
eller telefon finns alltså inte medräknade. Regionkontaktpersonerna vittnar om att antalet elever och lärare i SiS-
aktiviteter i många fall är betydligt fler än vad som kan redovisas. Att lärarna genom utbildning och material från 
SiS på egen hand genomför aktiviteter i bland annat skolskogarna är mycket positivt. På så vis får eleverna 
mycket kontakt med skogen vilket är ett av målen med Skogen i Skolan. 
 
Antalet verksamhetsdagar knutna till Skogen i Skolans aktiviteter har minskat främst för samordnare och 
kontaktpersoner i regionerna som är anställda av Skogsstyrelsen. Anledningen är enligt Skogsstyrelsen en kärv 
ekonomi, men myndigheten anser fortfarande att Skogen i Skolans verksamhet är betydelsefull och viktig för 
samordnarna att lägga resurser på. En region har på grund av detta inte haft regionsamordnare, medan en annan 
regions arbete påverkades av en utredning. En tredje region har inte haft någon styrgrupp. 

På grund av minskade resurser både vad gäller bidrag och arbetsdagar har Skogen i Skolans verksamhet har 
antalet nådda personer minskat under 2011.  
Skillnaden mellan 2011 års siffror och tidigare år beror på flera orsaker. 
Vissa år arrangeras också Jorden och skogen i sta’n där många elever deltar och medan det under andra år inte 
anordnas. Dessutom tillkommer externa studiebesök som inte har redovisats och ett stort antal elever har nåtts 
via lärare som gått utbildningar hos Skogen i Skolan och de siffrorna är inte heller inräknade. 
En del av regionsamordnarna har satsat på färre aktiviteter med högre kvalitet som kan pågå under en längre 
tidsperiod. Andra regioner har upplevt att skolorna har haft svårare än tidigare att engagera sig mycket beroende 
på den administration som den nya läroplanen fört med sig. En del regioner har också upplevt ett minskat 
elevantal. Även detta påverkar 2011 års siffror. 
 
För respektive regions sammansättning och ekonomi, se separat bilaga för regionernas verksamhetsrapporter, 
2011.  
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Nedan redovisas antalet personer som deltagit i SiS aktiviteter. 
 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Lärare och 
lärarstudenter 

26 586 
(4 706) 

40 694 34 267 25 446 26 746 25 689 25 639 

Elever 58 649 
(36 309) 

78 598 
(ca 46000) 

79 873 
(ca 52 000) 

75 638 77 159 82 167 92 141 

Övriga1 8 602 15 143 10 641 9 061 4 600 Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

SiS internt2 787  1 543 1210 605 Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

Skolskogar 985 970 965 940 919 895 892 
Webbesökare 7 688* 

5 780** 
6 548* 

3 239** 
5 871 * 

3152 ** 
 

2 
569** 

14 500* 
1 458** 

9 392* 8 036* 

Prenumeranter 
på informations-
brev 

61 395 1 414 1 007 Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

Prenumeranter 
på tidningen 

  18 500 18 700 
 

19 500 
 

19 500 19 500 
 

Skillnaden mellan 2011 års siffror och tidigare år förklaras i texten ovanför tabellen. 
Siffror inom parentes är ungefärlig totalsumma av regionernas elevantal där vissa aktiviteter inte är medtagna. 
Elevantalet har också sjunkit under åren. 
 
*Besök per månad 
** Unika besökare per månad 
 
Bilaga 
1. Skogen i Skolans nationella styrgrupp 
Skogen i Skolan leds av en allsidigt sammansatt styrgrupp som beslutar om SiS finansiering, målsättning och 
strategi på nationell nivå. Styrgruppens ordförande ansvarar för verksamhetens genomförande och 
resursanvändning samt stödjer SiS nationella kansli med att utforma verksamheten och bereda ärenden inför 
styrelsens möten. Det nationella kansliet verksamhet och ekonomi redovisas till styrgruppen vid halv- respektive 
helårsskifte.  
 
Organisationer i SiS nationella styrgrupp 2011 
Finansierande organisationer Bidrag (kkr.) Övriga organisationer 
Skogsindustrierna 700  
LRF Skogsägarna 350 Lärarutbildningen, Stockholms universitet 
Skogsstyrelsen 275 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet* 
Sveaskog AB 200 Riksantikvarieämbetet 
Skogssällskapet  150 Umeå universitet 
Svenska Jägareförbundet 30  
SLU 30  
KSLA 10  
Kyrkan 31  
 
                                                

1 Övriga är beslutsfattare, organisationsföreträdare, rektorer, skolchefer, kommunföreträdare för skolan, studie- och yrkesvägledare och 
övriga intressenter av SiS verksamhet 
2 SiS internt är ordföranden för regioner, styrgruppsmedlemmar, skogsfolk, samordnare, kontaktpersoner 


