KontaktiNformation
Nationella kansliet
Åsa Godeau
Verksamhetsledare
Skogen i Skolan
Föreningen Skogen
Box 1159, 111 81 Stockholm
Tel: 08-412 15 60
Fax: 08-412 15 10
E-post: asa@skogen.se
Gunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
Skogen i Skolan
Föreningen Skogen
Box 1159, 111 81 Stockholm
Tel: 08-412 15 90
Fax: 08-412 15 10
E-post: gunilla.h@skogen.se
Bengt Ek
Vd
Föreningen Skogen
Box 1159, 111 81 Stockholm
Tel: 08-412 15 30
Fax: 08-412 15 10
E-post: bengt@skogen.se
Dalarna-Gävleborg
Regionsamordnare Kristin Persdotter
Skogsstyrelsen, Gruvgatan 53, 791 61 Falun
Tel: 070-519 06 92
E-post: kristin.persdotter@skogsstyrelsen.se
Regionsamordnare Lena Åbom
Skogsstyrelsen, Box 344, 821 25 Bollnäs
Tel: 070-563 04 11
E-post: lena.abom@skogsstyrelsen.se
Region Jämtland
Regionsamordnare Mikael Bohman
Tel: 070-236 04 89
E-post: mikael.boman@zonline.se

Region Värmland
Regionsamordnare Jens Meyer
Gräsdalsgatan 15, 651 09 Karlstad
Tel: 054-55 57 16, 070-525 86 94
E-post: jens.meyer@skola.hammaro.se
Region Västerbotten
Regionsamordnare Erika Nilsson
c/o Nilsson, Skavdal 25, 911 93 Vännäs
Tel: 070-232 41 61
E-post: ac@meraskog.se
Region Västernorrland
Regionsamordnare Lennart Sidén
Västerlo 168, 860 13 Stöde
Tel: 070-555 02 15
E-post: lennart.siden@skogeniskolan.y.se
Västra Götaland
Regionsamordnare Daniel Thorell
Skogsstyrelsen, Bryggaregatan 19-21, 501 13 Borås
Tel: 0325-797 47
E-post: daniel.thorell@skogsstyrelsen.se
Region Örebro
Regionsamordnare Caroline Brobäck
Skogsstyrelsen Elementvägen 4, 702 27 Örebro
Tel: 019-44 64 09
E-post: caroline.broback@skogsstyrelsen.se
Region Östra Götaland
Regionsamordnare Kerstin Ström
Skogsstyrelsen Fagrabäcksvägen 1 Box 7, 351 03 Växjö
Tel: 0470-72 61 12
E-post: kerstin.strom@skogsstyrelsen.se
innehållsförteckning

Skogen i Skolan 40 år......................................... 3
Tidningen Skogen i Skolan................................. 4
Region Dalarna-Gävleborg................................. 5

Regionsamordnare Mona Thorsson
Torvalla by 250, 831 92 Östersund
Tel: 0730-66 31 33
E-post: thorssonmona@gmail.com

Region Jämtland................................................ 6

Region Mälardalen
Regionsamordnare Frida Pihl
Skogsstyrelsen Galgbacksvägen 5, 186 30 Vallentuna
Tel: 08-514 514 66
E-post: frida.pihl@skogsstyrelsen.se

Region Värmland............................................... 9

Region Norrbotten
Regionsamordnare Anders Nenzén
Tel: 070-547 06 66
E-post: anders.nenzen@akaskog.se

Region Örebro................................................. 13

Region Mälardalen............................................. 7
Region Norrbotten............................................. 8
Region Västerbotten......................................... 10
Region Västernorrland..................................... 11
Region Västra Götaland................................... 12
Region Östra Götaland.................................... 14
Skogsstyrelsens samordnare.............................. 15
Ett rikstäckande nätverk................................... 16

Skogen
i Skolan
40 år
100 000-tals elever har deltagit i olika
aktiviteter som har anordnats av verksamheten Skogen i Skolan.

S

kogen i Skolans verksamhet tar sin början för 40 år
sedan och ingen annan verksamhet har varit så framgångsrik när det har kommit till att skapa samarbete
mellan skolan och näringslivet. Genom att verka på skolans
villkor har många, många elever och mycken pedagogisk
personal tagit till sig kunskaper om skog. De engagerade
människor som en gång startade verksamheten, och stöttande
finansiärer, satte strukturen för en målbild både på lång och
kort sikt har verkat för att hålla en kvalitetspräglad riktning,
har förverkligat verksamhetens idéer, ett gediget utbildningsmaterial.
1973 startades Skogen i Skolan som en organisation med
direkt kontakt med skolan. Den första ordföranden var Stig
Löfquist, ansvarig för fortbildningsverksamheten vid Umeå
universitet, vid hans sida projektledaren Rolf Holmgren.
Båda två har erhållit utmärkelsen Guldkvisten av Föreningen
Skogen. Dåvarande läroplan för grundskolan och gymnasiet
betonade en ökad samverkan mellan skola och samhälle, och
mötte således skogsnäringens önskan att nå ut i skolan med
kunskap och intresse. Kontaktnätet med lärarutbildningen
var viktigt.
1976 hölls första utbildningsomgången för lärarstuderande
vid lärarhögskolor. Kursansvariga var de som är föregångare
till dagens regionala samordnare ute i landet.
Under året 1978 gjorde Rolf Holmgren en studieresa till USA
och tog då med sig hem kunskaper om hur de arbetade med
Project Learning Tree. Ett arbetssätt som spred sig i Skogen i
Skolan verksamhet. Vid det första nordiska seminariet 1979
hade 900 lärare deltagit i kursverksamheten. Under tidigt
1980-tal producerades flera av Skogen i Skolans utbildningsmaterial, bl a, Lära med skogen och Lära med papper.
Ordförande 1986 Bo Nilsson tillsammans med projektledare
Hans Norberg lade ned ett gediget arbete och ansvar, och de
tydligt talande positiva resultaten gjorde att verksamheten
fortsatte framåt. Att få in skrivningen om att det skulle vara
verksamhet på ”Skolans villkor” ett löfte om att det skulle finnas pedagoger med inom nätverket från varje län tillsammans
med en personal från Skogsstyrelsen, och med läromedlen
som skulle vara granskade och godkända var viktigt. Förutom
läromedel så startade ett arbete kring skolskogar, en skog/del av
skog som skolan får använda i samförstånd med markägaren.

Den första skolskogen kom till 1982 på Gotland och 1991
fanns det 164 skolskogar runt om i landet. Bo Nilsson, Kalles
Karlsson och projektledare Billy Ederlöf var med om att få ta
mot FN:s pris då Skogen i Skolan blev utsedd till Världens
bästa skolprojekt. Under denna tid togs även Silverplaketten från KSLA fram för att uppmärksamma dem som gjorde
viktiga insatser för de så kallade areella näringarna. Skogen i
Skolan har tagit emot fyra stycken av dessa.
1989 efterträddes Hans Norberg av Lars-Erik Nilsson och
han i sin tur 1992 av Billy Ederlöf och Karl Jäghagen. Karl
Jäghagen hade forskningsanknytning medan Billy Ederlöf
var pedagog. Detta visar på den vilja SiS hade för samverkan.
Det primära var att utveckla läromedel, föra dialog inom
nätverket, ta tillvara kompetens och genomföra kurser/
konferenser på vetenskaplig grund. Kopplingen till SLU och
pedagogik inom universitet var därför viktig. Det visar vikten
av samverkan mellan skogsnäring, skogsforskning och skolans
pedagogiska forskning. Under verksamhetens första 20 år
har cirka 40 000 lärare deltagit under studiedagar och kurser
anordnade av Skogen i Skolan.
1994 hölls Skogens Dagar på Gärdet i Stockholm, ett arrangemang som lockade 1000-tals elever, och följande år 1995 var
antalet elever som deltog i Skogen i Skolans aktiviteter över
100 000. Läromedlen utökades 1996 med Lära med skolskogen och samma år tog Skogen i Skolan sin plats på internet.
1998 var antalet skolskogar 760 stycken.
1998 Adjunkt Bertil Erkén och adjunkt Lennart Sidén SiS
Västernorrland mottog KSLA:s silverplakett för uppskattade
insatser för areella näringar för sina pedagogiska nytänkande
insatser för Skogsindustrin och Skogen i Skolan. 2000
Adjunkt Bodil Nilsson, Lärarutbildningen Stockholm, mottog KSLA:s silverplakett för uppskattade insatser för areella
näringar för pedagogiskt nytänkande och i samverkan med
kommuner.
Ny ordförande efter Bo Nilsson blev Birgitta Wilhelmsson
2001, och projektledarskapet innehades av Billy Ederlöf
tillsammans med Karl Jäghagen. Många var de från Skogsnäringen som lade ned tid och engagemang för Skogen i Skolans
verksamhet varav Kalle Karlsson, Leif Elmberg och Bernt
Pettersson var några eldsjälar. Vi ska inte heller glömma bort
Hans-Jöran Hildingsson, Ola Persson och Lars Klingström.
2002 invigs den 1000:e skolskogen i Djurås i Dalarna.
Fortbildningsledare och ordförande för SiS, Bo Nilsson Bjurholm, mottog KSLA:s silverplakett för uppskattade insatser
för areella näringar för sina insatser att bygga internationella
nätverk och marknadsföra SiS 2002. 2004 ingår Skogen i
Skolan i Europeiska Kommissionens program Wood & Paper
– Opportunities for Generations.
Fem miljoner i medel beviljades av Skogssällskapet för utveckling av läromedel. Mellan 2005 och 2011 byggs tidigare läromedel på med; Skogen efter stormen 2005, Lär med Skogen
i Skolan 2006, Lära med Skolskogen 2007, Mat i skolskogen
2008, Boken om Skogen samt Skogen och klimatet 2009.

>

Tidningen Skogen i Skolan som startades under 1980-talet
fick en ny layout 2006 och ersätts sedan av ett elektroniskt
informationsbrev.
Erika Nilsson blir samordnare för regionkontakter 2008.
Verksamhetsledare Birgitta Wilhelmsson övergår till Umeå
universitet och Erika Nilsson kvarstår som regionsamordnare
för Region Västerbotten.
2011 övertar Föreningen Skogen verksamheten och ansvaret
för ett nationellt kansli för Skogen i Skolan. Nationellt kansli
bemannas nu av vd Bengt Ek, Gunilla Häggström som är
ansvarig för kommunikation, marknadsföring och digitala
medier. 2013 tillkommer verksamhetsledare Åsa Godeau. Lis
Boje utses som ny samordnare för Skogsstyrelsens personal
som arbetar med Skogen i Skolans verksamhet. I och med
grundskolans nya läroplan 2011, Lgr11, har Skogen i Skolan
kompletterat sina läromedel för att understryka vikten av att
vara en verksamhet som anpassar sig efter skolans villkor.
Övningarna vänder sig till grundskolan och förskolan.
Verksamhetsledaren Åsa Godeau säger inför
Skogen i Skolans 40-års jubileum:
”Jag anser att skogen är den ultimata platsen för lärande, den
bästa hjälpen för utveckling och en mycket god mentor i att
erhålla kunskaper från förskolan och genom hela grundskolan
med vidare studier i gymnasiet och därefter högskolestudier.
Förhoppningen är också att fler ska finna sin väg ut i skogliga
yrken och yrken i skogliga branscher. Skogen i Skolan kommer framöver att satsa på att förmedla skogens sociala värden
och den miljö- och klimatföreträdare som skogen i Sverige är.
Jag ser fram emot en verksamhet som ska fortsätta att med
skogens intressen och på skolans villkor låta en av våra viktigaste näringar skogen möta en av våra viktigaste arbetsplatser
och framtidsskapare skolan.
Jag är tacksam över förtroendet att få vara en av Skogen i
Skolans aktörer!

TIDNINGEN
Skogen
i Skolan
Tidningen Skogen i Skolan gavs
ut i tjugofyra år. Genom åren
varierade tidningens form och
utseende. 1985, tolv år efter
starten av Skogen i Skolan, såg
tidningen dagens ljus. Den gick
under benämningen ”Kontaktorgan för projektet Skogen i
Skolan” och kom ut två gånger
per år. Den trycktes i tabloidformat, det vill säga dagstidningsformat.
1990 började publikationen kallas för tidning, samtidigt
som den fick en ansiktslyftning och den nya logotypen
presenterades. Också innehållet gjordes om. Till exempel
introducerades övningar och tips för lärare. Varje nummer innehöll också fakta om svensk skog. 1995 började
tidningen komma ut med fyra nummer per år. Formatet
förblev tabloid. Tidningen kom att innehålla alltmer reportage från skolor runt om i landet och mindre information
om vad Skogen i Skolan är och annan, intern, information. Tidningen blev med andra ord mer utåtriktad. 2000
skedde nästa förändring. Tidningen gick ner till A4-format
och fick helt ny design. Övningar fick stort utrymme i
tidningen.
2005 knöts tidningsproduktionen till det dåvarande
rikskansliet i Umeå och året därpå gjordes layouten om.
Tidningen var under alla år gratis. Periodvis sponsrades
tidningen av pappersleverantörer och den innehöll även
annonser. Nummer 2/2009 blev sista numret av Tidningen
Skogen i Skolan.

Från vänster: Gunilla Häggström,
Bengt Ek och Åsa Godeau
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nder en period fanns kommungrupper för Skogen
i Skolan över i princip hela regionen. Den lokala
konstellationen av representanter för näringen
arrangerade skogsdagar för eleverna. Det var mycket uppskattat att t.ex. få se en skördare i aktion eller sätta sin egen
planta. I Gävleborg fanns ett system med skolfaddrar och
skolskogar.

En av Järvsökurserna bjöd på en speciell överraskning: När
vi vaknade dag två av tre vräkte snön ned och gav sig inte
förrän fötter och kotteövningar täcktes av ett två dm tjockt
snötäcke. Några av deltagarna från Dalarna som skulle vara
med från dag två körde av vägen på sommardäcken, men
gav inte upp utan liftade upp till Järvsö. Inga sura miner
någonstans trots detta – lärare är ett tåligt och positivt
släkte!

Med tiden har fokus svängt över från elever till lärarna.
Skogsdagar för elever var bra, men väldigt resurskrävande.
Med krympande tid och medel koncentrerar vi oss alltmer
på lärarna i tron och förhoppningen att en lärare som inspireras till att ta ut sina elever regelbundet når vi längre än
att den enskilde eleven är ute en gång under sin skoltid och
besöker skogen och träffar näringen.

Rovdjurscentret.

Skogen i Skolan i Dalarna-Gävleborg har utformat en
grundkurs som utgått från konceptet som togs fram med
skolskogs-lådan, fin men tung! Grundkursen förmedlar
att skolan har mycket att vinna på att använda skogen
som verktyg inom alla ämnen. Lärarna har fått prova på
spindelövningar som metod för undervisning samt drillats i
grundkunskaper om skogen och hur vi människor använder
skogen och dess produkter. Temakurser av vitt skilda slag
har kompletterat dessa. Speciellt kan nämnas ett samarbete
med Rovdjurscentret De 5 stora som lockat lärare från
båda länen. Vid ett av tillfällena bjöds deltagarna på riktig
vargspårning som inslag i kursen.

Nyanlända invandrarelever är en växande och viktig grupp
att nå. Ska vi väcka intresse för skogen måste en relation
över huvud taget till den skapas först!

// Kristin Persdotter och Lena Åbom
Regionsamordnare Region Dalarna-Gävleborg,
skogskonsulenter Skogsstyrelsen
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kogen i Skolan i Jämtlands län under 1990-talets
första hälft. Den regionala ledningen bestod under
denna tid av en skogsansvarig, Marianne Eriksson
från Skogsvårdsstyrelsen, och en skolansvarig, Kjell Larsson, lärare i Bergs kommun. Kjell Larsson arbetade 20%
som skolansvarig, och finansierades av SiS, Skog Samhälle
i Z län. Marianne Eriksson gjorde sin insats inom sin
ordinarie tjänst på Skogsvårdsstyrelsen. I varje kommun
fanns 1-3 kontaktlärare för Skogen i Skolan. Deras uppgift
var att vara goda förebilder och inspirera andra lärare i sin
kommun att jobba med Skogen i Skolans metodik.
Grupp Skogen i Skolan-lärare var under dessa år motorn i
Skogen i Skolan-arbetet i länet. Gruppen hade en tvådagarsträff per år där man tillsammans med de två länsansvariga
utbytte idéer och erfarenheter. Värdskapet för denna träff
vandrade mellan kommunerna och upplägget var mycket
varierande. I skogsarbetarbyn Svaningen i Strömsunds
kommun var temat slöjd. Råvaran samlades in under
en promenad genom gamla skogar och förädlades sedan
på Svaningens ångbåtsbrygga. På Wången i Krokoms
kommun tränade deltagarna på en ”spindel” av olika SiSövningar i skogen och på kvällen var det bildträning under
ledning av en professionell naturmålare.
I Ängersjö, Härjedalens kommun, bodde gruppen i kojbyn
och fick sig till livs både dåtida och nutida skogsbruk. På
Gillhovs lägerskola, Bergs kommun, bjöd SiS-nestorn Mats
Olofsson från Klövsjö på de bästa av sina SiS-övningar
genom åren. Ingen kommer nog att glömma hur det var
att vid pimpelpasset dra upp en falukorvsbit ur hålet i isen.
Vid träffen i Bispgården i Ragunda kommun fick deltagarna ta del av skogsforskning och utbildning på dåvarande
skogsinstitutet.
Som summering av dessa år kan man konstatera att det är
eldsjälar som driver utvecklingen framåt och deras glöd ska
man vara rädd om och blåsa under. De årliga träffarna för
SiS kommunkontakter hade den funktionen. Dessa härligt
kreativa träffar lever för alltid i mitt minne.

// Marianne Eriksson

I

början av 2000-talet blev skogskonsulent Per-Olov
Ringnér Skogsvårdsstyrelsens (nuvarande Skogsstyrelsen) kontaktperson för Skogen i skolan i Jämtlands län.

Kjell Larsson, biolog och lärare, var då arvoderad regionsamordnare för arbetet. Kjell bidrog med att arrangera
utbildningar för lärare och han reste också omkring och
föredrog inför elever. Styrgruppsarbetet, här i form av Ssiz
(Skog och Samhälle I Z-län) hade avtagit men i samband
med att Per-Olov kom in i arbetet så blev det en nystart
för Ssiz.
En ny styrgrupp bildades och ett av verksamhetsmålen var
att driva SiS-arbetet. Stort fokus lades också på ”Sveriges
Bästa PRAO” där kontaktpersoner för varje kommun
utsågs, högstadieskolor besöktes och träffar med SYV:arna
skedde regelbundet. Skolskogar prioriterades genom ett
system där skolorna kunde söka investeringsbidrag.
En bit in på 2000-talet fick vi en ny regionsamordnare i Pia
Speijer. Hon tog verkligen tag i skolskogarna och fortbildningen av lärare. Styrgruppen hade kommit fram till att
utbildningsinsatser skulle riktas mot lärarkåren och inte så
mycket mot elever. De senaste åren har Mona Thorsson
och Mikael Boman varit regionsamordnare. Sedan 2011
är Henrik Wikström Skogsstyrelsens kontaktperson för
regionen och styrgruppsordförande.
Skogsstyrelsens arbete med SiS har de senaste 10 åren
nationellt gått på sparlåga men Skogsstyrelsen fick i fjol
regeringsuppdraget att växla upp verksamheten inom
befintlig budgetram. Arbetet fortsätter med fortbildning av
lärare men en ny tävling för länets sjundeklasser, Skogens
mästare, har också startats. Den ska genomföras i höst
för tredje gången och har varit uppskattad av deltagande
klasser/lärare. Tanken är att tävlingen ska kunna integreras i vardagsundervisningen på ett för lärare och elever
berikande sätt, där de utmärkta läromedlen från SiS är
utgångsmaterialet. Tävlingen körs från och med i höst även
på ett par andra SiS-regioner.

// Henrik Wikström
Styrgruppsordförande
Region Jämtland
Skogskonsulent Skogsstyrelsen

Skogens Mästare 2012 där Funäsdalens
skola fick första pris.

Regionsamordnarna Mona
Thorsson och Michael Boman
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Från vänster: Katrine Andersson,
Frida Pihl och Staffan Dackman.
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Skolan och alla som deltar där i gör är otroligt viktigt. Vi
sår frön för naturen, skogsbruket, ekonomi och jämställdhet.

Jag var där!

Jag var på Skogens dagar. Jag lärde mig något. Något litet
men viktigt. Det här skriver jag från mitt kontor på Skogsstyrelsen där jag arbetat i sex månader. Många av mina
kollegor var också på plats på Skogens dagar i september
1994. De var där och arrangerade. De och alla andra som
arbetade den dagen har lyckats med något. En tjej från
Stockholms förorter har blivit jägmästare.

kogens dagar på Gärdet i Stockholm tog sin början
1994 i september. Det var ett samarbete mellan
branschorganisationer för att få barn och unga att
uppmärksamma skogen och intressera sig för en framtid i
skogsbranschen. Tiotusentals elever från Stockholmsområdet besökte evenemanget varje år i tio år.

Nio år gammal åkte jag med min klass från norra förorterna in till Gärdet. Jag minns hur otroligt stort det var.
Hur otroligt mycket folk som samlades och alla tält och aktiviteter. Jag fick en smörkniv. Det står MoDoSkog på den.
Den har varit med i alla boenden jag har haft sen dess. Det
fanns stora maskiner där man kunde göra sitt eget papper.
Jag minns små gröna gran- och tallplantor.
Jag är en nollåtta. Det är så det är, jag älskar Stockholm.
Men jag älskar skogen också. Det går att ha band till både
storstad och landsbygd och det går bra.
Skogens dagar var min första kontakt med skogsbranschen.
Om inte skogens dagar hade funnits hur lång tid hade det
tagit innan jag som liten kommit att tänka på att skogsindustri och skogsarbete fanns? Det arbete som Skogen i

// Frida Pihl
Regionsamordnare, Region Mälardalen
Skogskonsulent Skogsstyrelsen
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kogen i Skolan har alltid varit ett viktigt inslag för
skogsbruket i Norrbotten. Arbetet har utförts av
näringen i samarbete med Skogsstyrelsen. Skoglig Samverkan har varit den samlande kraften för alla de
företag som har ”en eller bägge fötterna i skogen”. Tillsammans med Skogsstyrelsen har man sett vikten av att föra in
skogen i skolan och insett att samarbete är den bästa vägen
att gå.
Om man ska välja ut något av alla de aktiviteter som har
gjorts under de nu 40 åren som har gått så är det nog dåvarande Skogsvårdsstyrelsens satsning på lärarutbildning som
sticker ut mest. I slutet av 70-talet togs ett program fram
med en trestegsutbildning. Drivande var Arnold Johansson på Skogsvårdsstyrelsen som lade grunden till denna
satsning. Varje steg innebar en hel veckas utbildning, något
som i dagens späckade almanackor får ses som oceaner av
tid. Det var dock inga problem att få intresserade lärare till
detta utan i snitt gick 25 lärare denna utbildning varje år.
Första årets vecka var på basnivå då man fick lära sig att
mäta höjd, skatta volymer, plantera och röja med röjkniv
för att nämna några av alla de aktiviteter som de fick lära
sig. Man bodde en del av tiden på kursgård men även ett
par dygn i en fäbodvall där man själv fick laga all mat över
öppen eld. Tidig teambuilding verksamhet får man väl
kalla detta.

Samarbete
i Norrbotten

Under det andra årets vecka så stegrades svårighetsgraden
något. Det blev mer marklära om jordarter och artkännedom med t.ex. lavar och mossor. Man åkte även upp till fjällen och vandrade längs skogskanten och diskuterade fjällnära
skogsbruk. Även här ingick att laga mat över öppen eld.
Det tredje och sista årets veckoutbildning var väldigt
avancerat. Då anlade man en tjärdal, man byggde gärdesgårdar, röjde med röjsåg. Man till och med fällde träd som
barkades och hyvlades på plats. I hela 18 år kördes denna
verksamhet och det är något som medverkande lärare talar
varmt om än idag.
Det är tyvärr inte så troligt att man skulle kunna lyckas få
till stånd en så massiv utbildningssatsning idag. Det man
däremot kan lära sig är att det med relativt enkla medel
går att skapa ett intresse hos lärare. Genom att bjuda
ut dem i skogen så visas de på alla möjligheter som vår
fantastiska natur erbjuder vilket öppnar sinnen och skapar
engagemang hos lärarna. Detta smittar sen snabbt av sig på
eleverna vilket är kärnan i Skogen i Skolans arbete.

// Anders Nenzén
Regionsamordnare Region Norrbotten och verksamhetsledare
Skoglig Samverkan i Norrbotten

Foto Kent Norberg

Foto: Anders Nenzén, verksamhetsledare
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Skogens dagar i maj i Karlstad,
Skogen i Skolan arrangerade.

S

kogen – en källa att hämta kraft ur. Skogen är
Värmlands främsta naturtillgång och utgör 70
procent av länets yta. Den är inte bara ekonomisk
värdefull utan också ett naturligt klassrum. Skogen kan lära
oss mycket. Nio av tio värmlänningar tycker att skogen är
det bästa de har!
Sedan 1996 har regionen anordnat 7 stycken Skogens Dagar på Norra Fältet i Karlstad. Elever och lärare i årskurserna 4-8 från hela Värmland hade möjlighet under två dagar
att delta på Skogens Dagar den 21-22 maj 2013. Ca 2300
skolungdomar deltog i olika aktiviteter. Här fick eleverna
lära sig allt från hur skog planteras till att göra papper.
Syftet är att ge eleverna kunskap om skogens kretslopp och
betydelsen för ekonomin.

Studenter och lärare på teknik lärarutbildningen vid
Karlstad universitet har sedan 1998 deltagit på en skoglig
utbildning/utomhus pedagogik kopplat till skogs och pappersindustrin.
Den 7-8 oktober arrangerades NO-biennalen vid Karlstads
universitet. Det är en konferens för alla lärare i grundskolan med fokus på undervisning i NO. Skolverket står som
medarrangörer. Skogen i Skolan i Värmland deltog. 300
lärare besökte workshops och utställningar under två dagar.
I Värmlands 16 kommuner finns det cirka 110 skolskogar/
uteklassrum.

Dagarna innehöll fyra teman: skogen, trävaror, massa och
papper och fritid i skogen – teman som bildar en röd tråd
som löper genom 30 stationer.
Skogens dagar är ett inarbetat evenemang som återkommer vart tredje år och vi har ett mycket bra samarbete med
merparten av de skogliga aktörerna inom regionen.
2005 släpptes kokboken ”Mat i skolskogen”. Med den
här boken vill jag förmedla att matlagning utomhus inte
behöver vara så krångligt och fyllt av krav. Det skall vara
enkelt, roligt och fantasifullt. Dessutom smakar det fantastiskt utomhus! Kolbullar och Mulles älglortar är några av
favoriterna i boken.

// Jens Meyer
Regionsamordnare Region Värmland,
lärare Hammarö skola, Karlstad
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975 startade projektet Mera Skog i Västerbotten på
initiativ av bl.a. jägmästare Ture Månsson. Skogsnäringen i länet kände en stark oro för en kommande
brist på skogsråvara men också ett behov av samverkan
gällande intensifierad skogsvård och förbättrad skogsmiljö.
Samarbetet hade redan från början en mångsidig inriktning; gemensam planering av avverkningar och återplantering, ömsesidigt nyttjande av personal och maskiner samt
gemensam information till politiker, tjänstemän, skola och
allmänhet. Med tiden kom samarbetet att förändras mot en
fokusering av informations- och utbildningsverksamheten.
För Västerbottens del började Skogen i Skolan att bli en
del av det etablerade fortbildningsarbetet under 1978 då de
första kontakterna togs från Mera Skog i Västerbotten om
ett samarbete. Detta samarbete kom till stånd, mycket tack
vare en gemensam deklaration om att all verksamhet skulle
ske på skolans villkor. Samarbetet inleddes med Länsskolnämnden som då ansvarade för lärarfortbildningen i länet.
Efter avvecklingen av länsskolnämnderna 1990 blev Mera
Skog huvudman för Skogen i Skolan i Västerbotten.
Informationsverksamheten inom Mera Skog skulle redan
initialt skötas av samverkansgrupper bestående av tjänstemän och arbetare hos intressenterna i varje kommun.
Grupperna skulle stå för direktkontakten med politiker,
tjänstemän och skolan lokalt – något som än idag lever kvar
inom organisationen.
Idag finns det 15 kommungrupper i länet och en ledningsgrupp som styr verksamheten med representanter från 18
företag och organisationer. Förutom verksamhet riktad
till skolor - till exempel skogsdagar, trädplantering och
erbjudande om studiebesök - och erbjudande om fortbildning för lärare och lärarstuderande riktar sig Mera Skog
idag med sin informerande verksamhet även till studie- och
yrkesvägledare, skolledare, lokala politiker och allmänhet.
Idag är arbetet med Skogen i Skolan och frågan om framtida rekrytering två av de delar som prioriteras högst inom
Mera Skog i Västerbotten.
Årligen genomförs en mängd aktiviteter där bland annat
skogsdagar ute i skolorna organiserade av Mera Skog kommungrupper är en av de saker som kan nämnas. Värt att
nämna i sammanhanget är även det Skogskollo för tjejer
som Mera Skog tillsammans med Skogstekniska klustret
i Vindeln, Länsstyrelsen Västerbotten, Norra skogsägarna
och Swedbank genomförde under sommaren 2013 – en
mycket lyckad aktivitet med väldigt nöjda deltagare. Andra
aktiviteter är tävlingen Skogens mästare, arrangemanget
Jorden och skogen i stan i samarbete med LRF, erbjudande
om Sveriges bästa prao, och lärarfortbildning.

Skolskogarna är en viktig del av arbetet i Västerbotten.
Genom att tidigt under skolåren vistas i skogen väcks på
ett naturligt sätt nyfikenheten och intresset kring den. Att
regelbundet delta i undervisning utomhus lägger förhoppningsvis grunden för senare fördjupningar inom rent skogliga kunskaper. För att främja arbetet i skolskogarna i länet
har skolor sedan 2010 erbjudits chans att ansöka om medel
från Mera Skog för utveckling av den befintliga skolskogen
eller för nystart av skolskog. Sedan 2011 pågår även en
kartläggning av skolskogarna och skolkontakter vid länets
skolor via Skogsstyrelsens arbetsmarknadsprojekt SAFT.
Utmärkelsen Skogs-Oskar delas årligen ut av Mera Skog
till en person som med initiativkraft och idealitet gjort en
insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten. Utmärkelsen har delats ut sedan 1983 och har under
åren tilldelats mången välförtjänt eldsjäl inom skogen i
Västerbotten.

// Erika Nilsson
Regionsamordnare Region Västerbotten och
verksamhetsledare Mera Skog i Västerbotten

Nätverksträff skolkontakter Skellefteå,
maj 2013. Foto: Erika Nilsson

Mer om Mera Skog i Västerbotten kan
man hitta på webben, meraskog.se
eller på Facebook.
Mer om Skogskollo för tjejer kan man
läsa på skogskollo.se.
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inesa i Stöde - en lyckad mix
Det blev inte som planerat i augusti 1995. Flera
rektorsområden hade bett oss ordna en nybörjarkurs
för att få fler lärare engagerade i Skogen i Skolan. Vi brukade
få ett 20-tal anmälningar till sådana kurser och planeringen
gjordes efter det. Programmet skrevs och inbjudan gick ut till
rektorsområdena i Västernorrland. Sen kom svaren. Tvåhundratre stycken!! Jag måste erkänna att vi, min kollega Bertil
Erken och jag först blev lite villrådiga. Men det varade inte
länge. Vi insåg förstås att det inte gick lotta ut platserna och
neka flertalet, utan att en äkta Skogen i Skolan-representant
måste hitta en lösning. På något sätt. Så vi började fundera.
50 sängplatser till 200 lärare
Tvåhundra personer, hur mycket är det egentligen? Går det
att fixa mat till alla? Räcker toaletterna och duscharna i Stödehuset? Är föreläsningssalen tillräckligt stor? Och så vidare. Det
mesta gick ganska lätt att ordna visade det sig, förutom det här
med övernattning. I Stöde med omnejd finns 50 sängplatser
att hyra, 38 på campingen och resten i privata gäststugor runt
om i byn. Sen är det slut. Men en lösning fanns, på Överskottsbolaget fanns nämligen tvåmanstält tillverkade i Kina till
priset av 140 kronor. Billigare övernattning får man leta efter
och vi köpte hela lagret på 197 stycken. Så kom morgonen
den 7 augusti, dagen för kurs start. Deltagarna visste att bara
ett fåtal skulle få sova i varma sängar i flerbäddsrum och alla
hade därför liggunderlag och sovsäckar med sig. Många hade
också ringt innan för att försäkra sig om att just de skulle få
plats i campingstugorna. Nu erbjöd vi dem ”enkelrum”, fast
utan säng och värme förstås. Det fanns bara ett villkor: de
skulle sätta upp tältet själva, sova i det, ta ned det och sedan
se till att ta det med sig hem. Det utbröt nästan slagsmål om
tälten och sängarna i campingstugorna blev i princip inte använda. Tvåhundra tält spändes med stor möda upp på Stöde
camping och stilarna var lika många som tälten.
M som i skogsmus
Den första kursdagen förflöt på vanligt Skogen i Skolanmaner. Nytt för året var ”Naturens ABC”. I grupper om 4-5
personer gör man en ”bild” innehållande t ex en aspkvist för
bokstaven A, blad för B och så vidare. Mest kreativa bild vinner och vann här gjorde gruppen som ritat en naken dam där
hela alfabetet var inplacerat på passande platser. Vi halvgamla
manliga domare var mäkta imponerade över att gruppen till
och med hitta en död skogsmus som placerats sisådär mitt
på damen ifråga. Kvällen kom och middagshungern med
den. För första gången använde vi ”norska skogsspisar” för
matlagningen. Det är halvmeterhöga trästubbar med ett djupt
kryss i toppen där vi tänder eld och som sedan blir utmärkta
spisplattor för stekpannor. Råvaror till bondomelett fanns på
plats och sedan var det bara att laga sin mat. Fyra lärare delade
på varje skogsspis och alltså flammade elden idylliskt från
50 norska skogsspisar i kvällsmörkret vid Stödesjöns strand.
Maten mättade, rödvinet släckte törsten, stämningen steg.

Och vad hände sedan? Jo, Stöde brandkår kom tutande med
full utryckning. Hjälp! Tutandet upphörde tack och lov snart,
för utryckningen hade inte med oss att göra utan gällde en
ladugård en mil bort.
Nattåg
Många lärare var uppe ända fram på småtimmarna och sjöng
allsång med trubadur eller hade det bra mysigt. Till slut var det
i alla fall God Natt, en natt som i Stöde var säsongens i särklass
kallaste. Tälten var dessutom dragiga - med sina myggnätsfoder hade de passat bättre i tropiskt klimat. En del sömn
blev det i alla fall. Ända fram till kl 03.45. Då trodde alla att
världens undergång hade kommit. Ingen hade tänkt på järnvägen, som går bara 20 meter från tältplatsen, och att det första
tungt lastade timmertåget rullade ner från skogarna i Jämtland
till sågverken vid Medelpadskusten tidigt i ottan. När den
värsta chocken lagt sig gick det förstås att se det hela positivt:
en praktisk Skogen i Skolan-upplevelse som på ett tydligt sätt
illustrerade transport av skogsråvaran mot vidare förädling.
Oplockat
Dagen efter vandrade vi i naturreservatet Jämtgaveln. Vi såg
och hörde om starrmyrar, brandfält, spår efter myrmalmsbrytning, giftig varglav, flodpärlmussla och en oerhörd massa
annat. Efter fem kilometers vandring, mitt i reservatet, fanns
hjortronmyren. Miljoner och åter miljoner små övermogna
hjortron täckte myren dit inte en människa gått före oss på
hela sommaren. Lärarna blev alldeles lyriska och spreds som
för vinden, men kom ganska snart tillbaka till oss eftersom
bären vid den här tiden var näst intill oätbara. Klockan 19.00
den 8 augusti var kursen slut och frusna, trötta men nöjda
lärare från hela Västemorrland åkte hemöver, de flesta faktiskt
beslutna att fortsätta arbeta med Skogen i Skolan. Det blev
många fina och annorlunda upplevelser för oss alla, men allra
mest minns jag nog tälten: synen av 200 mer eller mindre
väl uppsatta kinatält kommer alltid att vara fastetsad på min
näthinna.
// Lennart Sidén
Regionsamordnare Region Västernorrland
Glada elever och lärare ser framtiden
i skogen. Foto: Anders Engström

Glada elever och lärare ser framtiden
i skogen. Foto: Anders Engström

REGION västra götaland
12

S

pårvagn nummer fem bromsar in vid hållplatsen och
en tiotal lärarstudenter från Göteborgs universitet
kliver av. De går över vägen och vidare bort mot
skogsbrynet bakom slottet Stora Torp. Det är en fin vinterdag, med blå himmel och gnistrande snö. Mellan ett par
bokar hänger en banderoll med texten ”Skogen i Skolan”,
och i eldstaden brinner en värmande brasa. Studenterna tar
plats på bänkarna runt elden, och gnuggar händerna i kylan. Vi inväntar ytterligare några studenter innan jag hälsar
alla välkomna till skogsdagen med Skogen i Skolan.
Efter några inledande ord om Skogen i Skolan kör vi igång
med dagens första övning, att tillverka kolkritor. Studenterna får läsa instruktionen och tälja till små pinnar av färsk
lönnsly. Pinnarna stoppas i en konservburk med sand, och
sedan ställer vi den mitt i brasan och lägger på några fler
vedträn.
Och så rullar dagen på med olika Skogen i Skolan-övningar,
varvat med information och diskussion om skogens roll i
Sverige, för såväl ekonomi som djur- och växtliv. Vi kör en
variant på leken ”fruktsallad”, men där studenterna istället
får springa mellan olika träd. Och det är inte alldeles lätt att
skilja trädslagen åt när lövträdens grenarna är nakna utan
blad. Skratten ljuder i skogen när två studenter tävlar om
att nå fram till samma ek.
Efter att fått upp värmen genom löpningen mellan träden,
är det dags för matematik. I grupper om tre ska studenterna
hitta ett träd som de tror innehåller en kubikmeter virke.
Hur mycket är en kubikmeter? Diskussionerna tar fart i
grupperna. Sedan mäts trädhöjd med pinne och måttband,
och brösthöjdsdiametern med klave.
Då var det bara att räkna färdigt på mobilen enligt formeln
i instruktion. - 215,3….säger en av studenterna. Två kubikmeter, alltså…eller?

- Du får vara märg! En skoglig övning på
Riksmötet 2013. Regionsamordnare Daniel
Thorell syns längst upp till höger i bilden.

Det krävs ytterligare en hel del tankearbete innan det blivit
rätt på millimetrar och centimetrar, innan studenterna
känner sig tillfreds med resultatet att beräkningen. Sedan
pratar vi lite om hur mycket ett träd är värt i kronor och
hur mycket det innebär i inkomst för en markägare att
avverka 1 hektar skog.
En av studenterna är uppväxt på gård, men övriga har inte
tidigare funderat i de termer vi nu talar.
Vid tolvtiden kurrar det i magen och efter en stunds stillastående längtar alla efter brasans värme. Vi värmer oss
kring elden och alla tar fram sina medhavda lunchlådor.
Några grillar korv.
Eftermiddagen ägnas åt fler övningar, både om skog men
också inom andra skolämnen, t.ex. svenska. Skogen är
en perfekt plats för att omforma teoretiska kunskaper i
praktiken, med möjlighet att lära genom alla sinnen –
det är något jag slås av varje gång jag håller i sådana här
skogsdagar.
Tills sist avslutar vi dagen med att lyfta konservburken ur
elden och plocka ur de nu färdiga kolkritorna. Alldeles
svarta, med lite glansig yta. Studenterna får sätta sig var
och en för sig i skogen, och måla av ett träd med kolkritorna de själv tillverkat. Det blir en stunds avkoppling
och tystnad innan vi gör ett galleri av teckningar på en av
bänkarna.
Efter att studenterna fått med sig ett av Skogen i Skolans
läromedel, tackar de för en annorlunda och mycket givande dag. Jag ser dem gå bort mot spårvagnshållplatsen, med
ny kunskap om skog och förhoppningsvis en vilja att ta
med sig sina blivande elever ut i en närliggande skolskog.

// Daniel Thorell
Regionsamordnare Region Västra Götaland,
skogskonsulent Skogsstyrelsen
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Örebro län har vi ett 30-tal bolag, företag och kommuner som varje år bidrar med en summa till Skogen i
Skolans verksamhet. Under åren har bidragen blivit till
många träffar med barn och pedagoger ute i skogarna runt
om i länet! Möten där barnen, genom olika aktiviteter, har
fått möjlighet att lära sig mer om bland annat skogen, dess
råvaror och dess betydelse för oss alla.

Regionsamordnare Caroline Brobäck (till höger) och kontaktperson Susanna Mårtensson (till vänster) på Skogens dagar 2013.

Skogens Dagar
Sedan mitten av 90-talet har vi vart tredje år anordnat det
stora arrangemanget Skogens Dagar på jordbruksgymnasiet
Kvinnerstaskolan strax norr om Örebro.
Inbjudan har gått ut till skolorna runt om i länet och
har vid varje tillfälle lockat mellan 2000-3000 barn och
pedagoger. Under två dagar har de haft möjlighet att
besöka utställningsområdet där ett 30-tal utställare från
skogsnäringen och nu vid de senaste två tillfällena även
jordbruksnäringen (via LRF) visat upp och informerat om
sina respektive områden, både praktiskt och muntligt.
De fem temaområdena vid det senaste tillfället nu i våras
var, skogen, trävaror, massa och papper, utbildning, fritid
i skogen och lantbruk. Barnen fick bland annat prova
på att plantera, göra papper, såga timmer på solosåg, äta
kolbullar, titta på hur olika skogsmaskiner fungerar, klappa
grisar och mycket, mycket annat. En fantastisk möjlighet
att under en dag få se, känna och smaka på vad den ”gröna
näringen ” har att erbjuda både vad gäller produkter och
kanske inte minst vad gäller ett framtida yrkesval.

// Caroline Brobäck
Regionsamordnare Region Örebro,
skogskonsulent Skogsstyrelsen
Provkarta med vattenlevande organismer
som indikerar skogsbrukets påverkan.
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Skogen i Skolans region Östra Götaland finns flertalet
drivande eldsjälar. Några av dem är Marja Gustafsson,
Lars-Göran Eriksson och Marianne Sundlöf. Tillsammans har de under flertalet år verkat för att få ut så många
elever som möjligt i skogen. De har arbetat i olika roller
Marja som regional samordnare, Lars-Göran som Skogsstyrelsens nationella samordnare och Marianne som en
dedikerad lärare.
Skogen i Skolan fungerar som en bro mellan olika organisationer. Då framförallt när det hela startade för 40
år sedan. Tonen kunde vara hård mellan skogsbruk och
naturvårdande organisationer och Skogen i skolan blev
något att samlas och samverka kring tillsammans med
skolor och lärare.
Skogen i Skolan är alltid uppskattat och upplevs alltid
som något positivt, menar Marja Gustafsson Skogsstyrelsen, tidigare samordnare på Skogen i Skolan region Östra
Götaland. Vårt län Östergötland har länge varit väldigt
aktivt med drivande skogsbruk och en befintlig plattform
att bygga på, säger Marja vidare om sitt arbete inom
Östergötland.
Marja har länge arbetat internationellt med Skogen i Skolan och ser ett nätverk av olika organisationer som denna
med målet att få lärare och pedagoger att använda skogen
som klassrum. Det har alltid varit populärt med våra kurser och inspirationsdagar fortsätter hon sedan.

I Kronobergs län har man en lång tradition av att träffa
lärarstudenter på Linnéuniversitetet, tidigare Växjö universitet. Den tidigare nationella samordnaren för Skogen
i skolan internt på Skogsstyrelsen Lars-Göran Eriksson,
såg tillsammans med Paul Nilsson på institutionen för
idrottsvetenskap till att många lärarstudenter fått ta del av
Skogen i Skolans budskap. Vilka fantastiska möjligheter
det finns att ha lektioner utomhus, tyckte Sara Eliasson en
av studenterna som var med på en två dagars övning i Asa
utanför Växjö 2005.
Ingen av deltagarna har levt förgäves efter kursen om man
ska tro det kinesiska ordspråket om den som planterat
ett träd. Vi vill gärna få ut skolbarnen i skogen, se till att
det blir av och glöm inte att missonera bland era blivande
kollegor, sa kursledarna Jan-Eric Spånberger och Jerker
Bergdahl efter avslutad kurs.
En stor händelse i Östra Götalands skolskolshistoria var
2009 då Vislandas skolskog utsågs till Årets bästa skolskog.
Med Marianne Sundlöf som drivande kraft och med stort
engagemang valdes skolskogen ut bland 950 andra. Priset
var en skolskogslåda samt en vinstsumma på 10000 kr. Vid
ett återbesök från Skogen i Skolan nu 2013, visade det sig
att skolskogen fortfarande är en stor del av skolans undervisning vilket känns mycket positivt och lovande.

// Kerstin Ström
Regionsamordnare Region Östra Götaland,
skogskonsulent Skogsstyrelsen

Från vänster: Åse Gunnarsson, F-3-lärare på Vislandaskolan och Regionsamordnare Kerstin Ström.
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i gratulerar en pigg fyrtioåring!
Skogen i Skolan-kansliet och Skogsstyrelsens
personal som kunskapsbärare lär nu ut nya sätt
att bruka skogen med hänsyn till föränderligt klimat, god
naturhänsyn, kultur- och miljövård.
För en dryg månad sedan gästades Sverige och Stockholm
av FN:s klimatpanel IPPC, en mångfald av föreläsningar
och seminarier kring klimatförändringar i gamla Münchenbryggeriets lokaler vid Söder Mälarstrand. Det fanns
även en scen för våra skolbarn i Kulturhuset Stadsteatern
där skolbarn mellan tio och tretton år fick ställa frågor om
klimatet till forskare och politiker. Miljöminister Lena Ek
fick svara på många kluriga frågor och fick uppmaningen
att vara handlingskraftig – det är ju vår framtid sa skolbarnen. Flera frågor handlade om Skogen och klimatet. Hur
möter vi skolbarns intresse kring klimatfrågan? Vi slår ett
slag för Skogen i Skolans egna läromedel kring skogen och
klimatet. Här finns det en uppdaterad fin lärarhandledning
som sätter fokus på en tematisk undervisning kring vårt
förändrade klimat.

Vislandaskogen.

Utomhusklassrummet suddar ut strukturer av könsmönster och är en miljö där pojkar och flickor kan leka fritt.
Forskning pågår bland annat vid Göteborgs universitet
där doktoranden Eva Ärlemalm-Hagsér har fördjupat sig
i detta. Vidare har nyligen ett intressant examensarbete
genomförts vid Linneuniversitet, institutionen för skogsoch träteknik, där Karin Bengtsson har studerat barns lek i
skolskogen i Vetlanda kommun.
Länge leve den fria genusneutrala leken i skolskogen!
Skogsstyrelsen medverkar i Skogen i Skolans jubileumsår
till att skolskogar restaureras och nya skolskogar etableras
och iordningsställt allt tillsammans med många kommunala skolor runt om i landet.
Jämställdhetsstrategin inom skogssektorn har dryftats i
början av oktober och landsbygdsminister Eskil Erlandsson
hade ett tydligt budskap – det finns mycket kvar att göra
och vi behöver flera goda förebilder. Det ska böjas i tid
och arbetet inom ramen för Skogen i Skolan med att skapa
flera skolskogar visar vägen för den jämställda skolan och
på sikt det jämställda vuxna samhället.

Skogsstyrelsens nya webbsida om skogen och klimatet ger
några av svaren på hur vårt klimat förändras och hur det
påverkar skogen och hur vi bättre kan klimat-anpassa vårt
skogsbruk. Titta gärna in på Skogsstyrelsens hemsida www.
skogsstyrelsen.se

// Lis Boje
Nationell samordnare, Skogsstyrelsen

Skogen i Skolan finns i hela landet.
Varje region har en egen styrgrupp som
består av företag och organisationer
som är verksamma i regionen. Denna
styrgrupp utser en samordnare som
gärna hjälper dig att komma igång
med aktiviteter i skogen eller verklighetsstudier av skogsbruk eller industribesök.
Många regioner har dessutom
kontaktpersoner på kommunal
nivå, och genom vår skolskogsdatabas kan du komma i kontakt
med pedagoger som aktivt
jobbar med skolskogar.
Runt om i landet ordnar Skogen
i Skolans samordnare och kontaktpersoner kurser för lärare och
andra som är intresserade
av att lära sig mer om hur
skogen kan användas som
undervisningslokal.
Din lokala kontakt hittar du
på www.skogeniskolan.se.
Skogen i Skolans nationella
kansli finns i Stockholm och
ansvaret ligger hos Föreningen Skogen.

Föreningen Skogen, Box 1159, 111 81 Stockholm
Telefon 08-412 15 60 eller 08-412 15 90
info@skogeniskolan.se · www.skogeniskolan.se
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