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Skogen i Skolan - en rikstäckande verksamhet

Skogen i Skolans verksamhet finns över hela landet. Varje region liksom det nationella 
kansliet har separata finansiärer och styrgrupper som framförallt består av företag och 
organisationer som är verksamma i den aktuella regionen. Dessa styrgrupper utser en 
samordnare för sin region och många har även kontaktpersoner på kommunal nivå. 
Aktiviteter och insatser som utförs inom ramen för Skogen i Skolans verksamhet är 
utformade efter regionernas lokala intressen, möjligheter och förutsättningar.

De tio regionerna inom Skogen i Skolan är: Östra Götaland, Västra Götaland, 
Mälardalen, Örebro, Värmland, Dalarna-Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, 
Västerbotten och Norrbotten. 

Skogen i Skolans verksamhet under 2016

Nedan redovisas det totala antalet personer som deltagit i aktiviteter och utbildning 
inom *SiS regioner inklusive det nationella kansliet. 

Antal lärare/förskolelärare: 3 580 personer
Antal elever: 14 229 personer
Antal SYVare: 81 personer
Antal lärarstudenter: 1 349 personer
Övrig skolpersonal/lärarutbildare: 277 personer
Antal nya skolskogar: 6 stycken

* Siffrorna baseras på redovisning från regionerna Östra Götaland, Västra Götaland, 
Mälardalen, Örebro, Värmland, Dalarna-Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten samt 
nationella kansliet. Region Norrbotten saknas i årets redovisning.



Insatser- och aktiviteter under året
Nedan redovisas en kortfattad beskrivning av varje region.

Region Dalarna-Gävleborg
Antal elever som detog i SiS aktiviteter ökade ordentligt under 2016. 
Regionen har förutom traditionsenliga skogsdagar (Hudiksvall, Bollnäs och Älvdalen) 
varit engagerade i olika aktiviteter som andra aktörer arrangerat. Bl. a. invigningen av 
Badtjärnsprojektet (ett samarbete med Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö) där har även 
de nyframtagna SiS-ryggsäcken testats.

Andra aktiviteter är de två integrationskollon för flickor som Skogen i Skolan genomförde 
i Älvdalen under hösten 2016. Den fungerade så bra att de under 2017 kommer att göra 
nya försök både i Dalarna och Gävleborg.

Distansutbildning för lärare via Skogsstyrelsens lärplattform har påbörjats, innehållet 
kommer att utvecklas ytterligare och en ny kurs planeras under hösten 2017. Under 2016 
har även elever deltagit i Sveriges bästa prao som Holmen skog anordnar i Iggesund. 

Region Jämtland
För sjätte året arrangerade regionen tävlingen Skogens Mästare. Tävlingen är utformad 
med utgångspunkt från den nya läroplanen, Lgr 11 samt efter SiS faktabok, Boken om 
Skogen. 

I Östersunds kommun har efterfrågan och intresset för Sveriges Bästa Prao varit så stor 
under 2016, att det till slut blev svårigheter att kunna finna tillräckligt många handledare. 

Övriga aktiviteter under året är bl.a. Skogens dag, Östersund och Skogsdag i Åre. 
Regionen har även varit utställare under läromedelsmässan i Östersund samt upprättat 
nya skolskogar. Regionsamordnaren har även ingått i nationella kansliets arbetsgrupp 
under revideringen av SiS huvudbok ”Boken om Skogen”.

Region Mälardalen
Exempel på aktiviteter under året är workshop med lärarkåren på Stockholms universitet 
(SU), Skogens mästare, Jorden och skogen i stan. 

JOSIS (Jorden och Skogen i Storstan) hade sitt tioårsjubileum 2016 och för tredje gången 
på Berga naturbruksgymnasium. Region Mälardalen ansvarade för den skogliga delen 
under JOSIS där över 3000 elever tillsammans med deras lärare deltog. Deltagarna fick 
pröva på plantering, höra om pappersproduktion och andra skogsprodukter, äta kol-
bullar och lära sig mer om skogshistoria och skogens roll i samhället. Det främsta syftet 
med JOSIS är att under ett och samma tillfälle få möta många elever inkl. deras lärare och 
där deltagare kanske annars i sin vardag inte får så många beröringspunkter med skog och 
skogsbranschen.



Region Värmland 
Skogens dagar i Karlstad arrangerades med 31 olika stationer och där drygt 
100 arbetande företagsrepresentanter på stationerna deltog. Dagarna besöktes av 
mer än 3000 elever och deras lärare.

Exempel på skogsdagar under året är studiebesök på Stora Enso Consumer Board 
Skoghall och fältbesök på avverkningsplatser bl.a. med Stora Enso Skog AB. Flertalet 
tidnings och tv reportage: NWT, VF, SVT, GLIMT- television och P4 Värmland.

Planering inför inspelningen av barnprogrammet ”Dra åt skogen” som består av åtta 
olika avsnitt. Serien kommer att handla om svensk skog och skogsnäring samt skogens 
betydelse och innehålla fina naturupplevelser och övningar. Programserien är riktad 
mot barn och familjer för att skapa ett intresse för skogen och dess värde. Framförallt 
är serien till för att ge kunskap om en hållbar utveckling och skogen som en förnybar 
resurs. 

Region Västerbotten
Under året genomfördes tävlingen Skogssnilleblixten, där totalt fem klasser var med 
hela vägen fram till finalen. Andra exempel under 2016 är Skogskollo för tjejer som 
genomfördes för femte året i rad i Burträsk. Deltagarna fick bland annat köra skogs-    
maskin samt meditera i skogen. JOSIS (Jorden och skogen i stan) arrangerades för 
nionde året på campusområdet i Umeå med nöjda elever och lärare.

Skogens Mästare fullföljdes helt enligt plan under 2016 och tävlingen startade direkt 
efter sommarlovet och finalen gick av stapeln på Naturbruksgymnasiet i Burträsk.

Under hösten arrangerades även ett antal inspirationsdagar för lärare i Lycksele samt i 
Skellefteå.

Region Västernorrland
I regionen har ett antal nya aktiviteter genomförts. Några exempel  på nya och 
framgångsrika aktiviteter enligt regionsamordnaren är inspirationsdagar för lärare i 
deras närskog samt ett stärkt samarbete med studie- och yrkesvägledare inom 
Sundsvalls kommun.

Andra exempel på årets aktiviteter i region Västernorrland är Skogens Mästare, 
Sveriges  Bästa Prao, Skogskollo för tjejer.
 



Region Västra Götaland
Mycket arbete har lagts på samarbetet med Universeum i Göteborg (Skogens År) och 
det har varit mycket framgångsrikt. Bl.a. är konceptet med Skolskogsryggsäckar som 
ska delas ut till besökande skolor klart att sjösättas.

Skogen i Skolan har kontakt med regionens högskolor och universitet och Skogen i 
Skolan efterfrågas regelbundet för inspirationsdagar gällande utomhuspedagogik för 
lärarstudenter (SiS har under året hållit i drygt 20 olika utbildningsdagar).

Andra exempel är kompetensutveckling- och inspirationsdagar för lärare och för
studie- och yrkesvägledare, deltagande i större arrangemang som exempelvis ”Skog 
och lantbruk kommer till stan” samt Framtidsmässan för gymnasieelever i Jönköping.

Region Örebro
Tre skogsdagar för över 100 lärarstudenter vid Örebro universitet har genomförts, 
med mycket bra resultat. Regionen har även arrangerat två skogsdagar för barn och 
ensamkommande flyktingungdomar på Region Örebros (gamla Regionförbundet) 
friluftsgård Sixtorp, utanför Degerfors. Även har ett antal skolbesök med information 
om Skogen i Skolan utförts, där intresse nu finns för att få hjälp att starta upp skolskog.
 
Under året har utskick via e-post och telefonsamtal skett till lärare och rektorer inom 
länet, detta för att sälja in Skogen i Skolans regionala verksamhet. Målet är att under 
nästa år kunna erbjuda minst 100 lärare informationsträffar med utomhusaktiviteter 
för grundskoleelever.  

Region Östra Götaland
Skogen i Skolan Östra Götaland genomförde 2016 en stor satsning mot universitet och 
högskolor inom regionen. Det var en lyckad satsning som ökade antalet lärarstudenter 
som fick vara med på Skogen i skolans inspirationsdagar med åtta gånger mot föregå-
ende år. Bland annat genomfördes en större aktivitet under två dagar mot alla studenter 
som läser till förskollärare på Malmö Högskola. Under två dagar fick 250 stycken studen-
ter träffa Skogen i Skolan och fick tips om hur de kan arbeta med utomhuspedagogik, 
lärde sig om trädslag, vad trädet används till samt annat smått och gott om skog och 
skogsbruk. 

Ett av regionens mål var att synas mer i media, vilket uppfylldes genom artiklar i 
tidningen Skogen, Skogsland, Aktivt Skogsbruk med mera. Inom regionen utbildades 
även de första Skogen i Skolan ambassadörer. Utbildningen varade en dag och handlade 
om hur man bäst genomför en skogsdag för elever. Elva stycken förväntningsfulla och 
drivna ambassadörer utbildades.



Nationella kansliet 
Faktaboken ”Boken om skogen” reviderades och trycktes i ny upplaga. 
Skogen i Skolans broschyr och övningshäften uppdaterades. Ett omfattande arbete 
med att revidera övningsdatabasen på webbplatsen påbörjades och över 70 övningar 
har nu fått nytt utseende. Den gamla skogslådan som funnits till försäljning togs bort 
och ersattes av ryggsäckar. 

En skoglig studiebesöksdag för studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare 
genomfördes som en del i framtagandet av koncept för SiS-aktiviteter. 
Arbetet med att fördjupa dialogen med regionerna fortsatte under året med bland 
annat genom SiS Riksmöte, ordförandegrupp samt tätare kontakt och erfarenhets-
utbyten med SiS regionsamordnare. Under året har projekt Storstad arbetat vidare med 
fyra pilotskolor och arrangerat aktiviteter som inspirationsträffar för lärare, skogliga 
lektioner med elever samt skogliga studiebesök. 

Tillsammans med övriga aktörer i nätverket Utenavet (utomhuspedagogik) påbörjades 
planeringen inför lärarkonferensen Ute är inne 2017. De regionala sidorna samt 
samverkansytan vidareutvecklades enligt regionssamordnarnas önskemål. Närvaron och 
interaktionen på webbplatsen har ökat med 38% och besöksrekordet slogs i september 
med 16 000 besök. 



Uppmärksamhet i media 2016

Skogen i Skolan har vid många tillfällen under 2016 uppmärksammats i 
media, här kommer några exempel.

SVT - Ont om tjejer i skogen
http://www.svtplay.se/klipp/3169676/ont-om-tjejer-i-skogen

nwt.se - Så här vill ungdomar turista
http://nwt.se/hammaro/2016/05/12/sa-har-vill-ungdomar-turista

Om skogskollo för tjejer
http://umea.etc.se/inrikes/fler-kvinnor-tar-over-de-privata-skogarna
http://www.landetsfria.se/artikel/124309
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6498073
http://norran.se/nyheter/naturens-betydelse-for-halsan-i-fokus-642885

Pedagogiskt magasin - Skogens aktörer
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2016/11/18/skogens-aktorer-sat-
sar-miljoner-pa-skolan

Skogseko tillsammans med Parkhemsskolan (s.18-19)
http://dmweb.v-tab.se/webpages/Skogseko/SKEH-160002.html

smålänningen - Det ska vara skogskollo i år
http://www.smalanningen.se/article/det-ska-vara-skogskollo-i-ar/

Tidningen Skogen - Fler ambassadörer till Skogen i Skolan
http://www.skogen.se/nyheter/fler-ambassadorer-till-skogen-i-skolan

Tidningen Skogen - 3000 barn laddar för Skogens dagar
http://www.vf.se/uncategorized/3-000-barn-laddar-for-skogens-dagar/#.VxX53kF1YG5.
mailto

Sydved - Lek, allvar och artkunskap
https://www.sydved.se/skogsbruk/skog-och-framtid/lek-och-artkunskap-ska-ge-unga-
battre-skogskunskap

SkogsSverige - Skoglig speed-dejting för studie- och yrkesvägledare
http://www.skogssverige.se/nyheter/skoglig-speed-dejting-for-studie-och-yrkesvagleda-
re

Önskas ytterligare exempel från årets mediabevakning kontakta Anna Steinwall, verksamhets- 
ledare Skogen i Skolan: anna.steinwall@skogen.se        
              
           



Region Västerbotten

Region Västernorrland

Region Värmland

Region Dalarna-Gävleborg

Region Jämtland

Region Mälardalen

Region Örebro

Region Västra Götaland

Region Östra Götaland

Region Norrbotten

Här finns vi!

Skogen i Skolan finns över hela landet och innefattar 
10 regioner samt ett nationellt kansli. 
Varje region inkl. kansliet har egen styrgrupp samt 
ekonomiskt fristående finansiärer. 
Dessa består främst av företag och organisationer 
som är verksamma i den aktuella regionen. 
Styrgrupperna utser en regionsamordnare och 
många regioner har dessutom kontaktpersoner på 
kommunal nivå.

Kontaktuppgifter finns på 
www.skogeniskolan.se

Skogen i Skolans nationella kansli finns 
i Stockholm och ansvaret är placerat hos 
Föreningen Skogen.


