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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 2017
Nedan redovisas antal lärare, elever, studie- och yrkesvägledare, lärarstudenter samt 
övrig personal som Skogen i Skolan träffat under 2017. Siffrorna gäller för hela landet 
inkl. det nationella kansliet och är en sammanfattning av många aktiviteter.

Antal lärare/förskolelärare (djup kontakt): 2 053 personer
Antal lärare/förskolelärare (ytlig kontakt): 2 675 personer
Antal elever: 15 781 personer
Antal SYVare (djup kontakt): 82 personer
Antal SYVare (ytlig kontakt): 54 personer
Antal lärarstudenter: 1 243 personer
Övrig skolpersonal/lärarutbildare: 29 personer
Antal nya skolskogar: 8 stycken

Exempel på skillnader mellan djup och ytlig kontakt
Ytlig kontakt är exempelvis möten med besökare/lärare i en monter under en 
läromedelsmässa etc. Djup kontakt är dialog och/eller en sluten grupp, med tidaspekt 
mer än en timme, kvalitativ tid. Exempelvis inspirationsdagar för lärarstudenter och 
lärare eller medverkan i den stora lärarkonferensen i utomhuspedagogik ”Ute är Inne” 
som under 2017 arrangerades i Nynäshamn under två dagar av nätverket Utenavet. 

Vad gör Utenavet?
Skogen i Skolan är medlem i Utenavet. Nätverket sprider kunskap och 
inspiration om utomhu spedagogik och naturvägledning samt verkar för att utomhus-
baserad undervisning ska ingå som naturlig del i all utbildning och ska bidra till att 
utomhuspedagogiken ska uppnå läroplanernas mål. Utenavet kommunicerar goda 
exempel, läromedel och utbildningar – bland annat via lärarkonferensen Ute är inne 
som arrangeras vartannat år. Nästa konfererens sker 2019  i Jönköping,  läs mer under 
www.utenavet.se



Insatser och aktiviteter under året

Nedan redovisas en kortfattad beskrivning av varje region.

Region Dalarna-Gävleborg
Under 2017 har regionen arrangerat skogliga inspirationsdagar och de har då besökt 
drygt 20 skolorna  i Gävleborgs län. Detta oftast tillsammans med Rovdjurscentret 
”De 5 Stora”, läs mer under www.de5stora.com.

Skogens Mästare genomfördes i Gävleborgs län samt en två-dagars kurs tillsammans 
med rovdjurscentret i Järvsö med 20 deltagare.       
Under året startade även fyra nya skolskogar upp och en inventering av länens 
skolskogar genomfördes. Regionen har även arbetat med att ta fram vinterövningar samt 
börjat uppdatera kurser på en lärplattform.
         
Region Jämtland
Medverkade under Läromedelsmässan i Östersund och träffade ungefär drygt 125 
pedagoger. Tävlingen Skogens Mästare arrangerades för åk 7 och samlade i år sex skolor, 
med sammanlagt åtta klasser från fem olika kommuner. Sammanlagt deltog drygt 150 
elever. På finalen deltog slutligen fyra klasser och med totalt 16 elever.
Regionsamordnaren deltog under en skogsdag för åttondeklassare i Åre kommun för att 
se hur studie- och yrkesvägledare, lärare och branschrepresentanter anordnade en bred 
skogsdag för elever.

Region Mälardalen
Region Mälardalen har under flera år ansvarat för skogsdelen under LRF:s aktivitet 
”Bonden i skolan” på Berga naturbruksgymnasium. Och för första gången anordnades 
även  Bonden i skolan på Jälla naturbruksgymnasium i Uppsala under två dagar. På ett 
15-tal bemannade stationer fick eleverna följa jordens och skogens kretslopp med 
planering, skörd och förädling. Deltagarna fick även möjligheten att smaka, lukta, 
plantera en gran och sitta i en skogsmaskin. Totalt  på Berga och Jälla deltog 4 100 
elever och drygt 350 lärare samt studie- och yrkesvägledare. 

Region Norrbotten
Region Norrbotten anordnade under året aktiviteter för ca 850 elever från 
årskurs 5 och 6 med Skogen i Skolan som den röda tråden. De bussade bland annat   
elever till Piteå och Kalix där det fanns en kunskapsslinga med informationsskyltar om 
skogen och skogsbruket och efter slingorna fanns det fyra bemannade stationer där 
elever från Kalix naturbruksgymnasium genomförde olika övningar från Skogen i Skolan 
material. I Arvidsjaur genomfördes en liknande övning under juli månad där det kom över 
200 skolelever trots att det var sommarlov. Under Nolia karriär fanns Skoglig samverkan 
på plats och delade ut material från Skogen i Skolan, där var det många lärare som tog 
del av materialet.
Under mässan Load up North i Boden anordnades Sveriges största rekrytering- och 
utbildningsplattform, Skoglig samverkan var en av sex samarbetspartners och i montern 
var det stor åtgång av Skogen i Skolans material. Det var över 900 elever med 
medföljande lärare och studie- och yrkesvägledare som besökte mässan förutom övriga 
besökare.



Region Värmland 
Skogsdagar för grundskolan samt flertal studiebesök i skogs- och pappersindustrin. 
Arrangerade studiebesök för årskurs 8 på Karlstads TecknikCenter. Byggt två nya 
skolskogar samt renoverade Karlstad Universitets skolskog. Utställare under Yrkes-
mässan i Karlstad, med totalt 850 elever från årskurs 8. Läger Tjejer i Skogen GS/
Södra viken Skogsdag, med besök av bl.a. Kronprinsessan Victoria.    
Ansvarde för två workshops under lärarkonferensen ”Ute är Inne 2017” i Nynäshamn,  
med totalt 320 deltagare samt har även arrangerat utbildningsdagar för lärarstudenter. 
       
Region Västerbotten
Tävligen Skogens mästare genomfördes helt enligt plan under 2017. 
Inbjudan skickades ut (tryckt folder) vid påsk 2017 och tävlingen startade direkt efter 
sommarlovet med 13 anmälda klasser. Finalen gick av stapeln på Naturbruksgymnasiet 
i Burträsk under vecka 43. Under hösten genomfördes tre inspirationsdagar för lärare 
(Täfteå, Lövånger och Slussfors) samt två träffar med lärarstudenter vid 
Umeå universitet. Även genomfördes tre träffar med studie- och yrkesvägledare (Umeå 
och Skellefteå x 2). 
Region Västerbotten var värd för 2017 år Riksmöte för Skogen i Skolan som arrangera-
des i Strömbäck utanför Umeå.
Två skogskollon genomfördes i Västerbotten 2017, ett dagkollo i Umeå för nyanlända 
tjejer i juni med 16 deltagare samt ett kollo i Burträsk under augusti med 20 deltagare.

Region Västernorrland
I Västernorrland har de genomfört tävlingen Skogens mästare för åk 7 med finaldag i 
Sundsvall. Skogskollo för tjejer slog rekord och det tog ca 10 minuter innan det var 
fulltecknat. Det var 16 tjejer per kollo som erbjöds plats i Sundsvall och Örnsköldsvik. 
På två skolor har de också haft inspirationsdagar för lärare. Kommungrupperna har 
genomfört skogsdagar för åk 8 i Sollefteå, Kramfors och Sundsvalls kommun och 
skogsdagar för åk 6 i Örnsköldsviks kommun. I fyra av länets sju kommuner kunde de 
också erbjuda Sveriges bästa praon, http://www.meraskog.se/sveriges-b%C3%A4s-
ta-prao-32405837.  
Kommungruppen i Örnsköldsvik anordnar också årligen en studiedag för yrkesverk-
samma i skogsbruket, SYV och lärare. Skogen i Skolan har också deltagit på en utedag 
för förskollärarutbildningens kurs i naturvetenskap och teknik.  

Region Västra Götaland
Under år 2017 har regionen hållit i 23 st utbildningsdagar om skog och utomhus-
pedagogik vid lärarutbildningar i regionen. Sammanlagt har de utbildat 198 lärar-
studenter och de är delaktiga på följande utbildningar: Göteborgs universitet, 
Högskolan i Halmstad, Högskolan i Borås, Högskolan i Väst och Högskolan i 
Jönköping. Dessutom har vi medverkat vid Fylleåns vattenråds familjedag på 
Stadsbondgården utanför Halmstad.
 
Mycket arbete har lags på samarbetet med Universeum, som arrangerar Skogens år. 
De har utarbetat ett koncept kring SiS-ryggsäckar, som fyllts med övningar och 
material och som skolor får i samband med att de går en utbildning på Universeum, 
www.universeum.se



Tillsammans med Universeum har de hållit i tre utbildningsdagar som delvis ägt rum inne 
på Universeum och delvis ute i skogen. Totalt har 40 st SiS-ryggsäckar delats ut till 
deltagande skolor. Sammanlagt har de nått 73 lärare under året, varav 41 lärare i 
samarbete med Universeum.
 
Under året har en del av de skolskogar som finns registrerade på Skogen i Skolans web 
i Västra Götaland gåtts igenom. Skolor har kontaktats per telefon och tillfrågats om de 
behöver uppdatera sina kontaktuppgifter. På detta sätt upptäcktes att en del skolor bytt 
namn eller lagts ned, vissa hade inte kvar sina skolskogar och många hade andra 
kontaktpersoner. Genomgången beräknas vara klar under 2018.
 
Region Örebro
Samarbetet med Lärarprogrammet på Örebro Universitet fortsatte under 2017. 
I maj deltog 4 st medlemmar ur styrgruppen i en och samma skogsdag för ca 60 lärar-
studenter som utbildar sig till gymnastiklärare. För att få ihop aktivitetsprogrammet kör-
des ett stationssystem med tre st stationer där en styrgruppsmedlemmarna var stations-
ansvarig för verksamheten på varje station. Programmet bestod i lekar, skogsbrännboll 
och skogsbruksinformation. 

Under vårvintern 2017, kontaktade universitetet oss med en förfrågan om att även ha 
tematräffar under våren. Temat för träffarna var att undervisa ute i artkunskap trädslag 
för ytterligare ca 60 lärarstudenter uppdelat i fyra grupper. Förutom artkunskap under-
visades det även i arternas ekologi och användningsområden inom bland annat skogs-
bruk. Området för skogs – och temadagarna var kommunreservatet Markaskogen i 
Örebro. Markaskogen ligger väl till då universitetet ligger strax norr om reservatet och 
det finns bra möjligheter med bland annat eldstäder med sittgrupper och motionsspår 
att användas sig av. 

Region Östra Götaland
Genomförde under året tre inspirationsdagar mot lärare i Skåne, ca 240 deltagare. 
Därtill medverkade de under workshops med förskollärare vid högskolan i Kristianstad. 
Blandat materiel inför en inspirationsdag, där lekar med skogstema, information om 
allemansrätten och övningar mixas. Skogens dagar i Malmö genomfördes tillsammans 
med Södra. Runt 600 elever och 100 lärare fick möjligheten att lära sig om bland annat 
skogens produkter och prova på att plantera en gran.
Arrangerade Skogskollo där 16 tjejer under tre dagar fick testa på och få information om 
skog, skogsbruk och vad de kan jobba med inom branschen i framtiden.
Information för 420 högstadieelever i Ljungby om vilka yrken som finns inom skogs-
branschen.

Övriga exempel på aktiviteter inom region Östergötland:
Skogliga aktiviteter med 47 förskollärare i deras skolskog, en träff med 16 lärare, 
aktivitet med 15 förskolelärarstudenter. Heldag med 200 lärarstudenter från 
Kristianstads högskola med efterföljande dag där lärarstudenterna själva fick prova på 
övningarna med elever. 22 lärare i Blekinge med Fågelmara skola samt uppföljande dag 
med 13 lärare och 114 mellanstadieelever samt en naturbruksdag med Naturbruksgym-
nasiet med 500 elever. Läromedelsmässor: Samtal med ca 500 lärare som utmynnade 
i att flera lärare/skolor önskar vidare kontakt och inspirationsdagar. Uppdatering av 
skolskogsregistret: Utskick till alla i regionens skolskogsregister. Flera önskar inspira-
tionsdagar framförallt i Östergötland.



Nationella kansliet
I samarbete med Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad anordnades en studie- 
besöksdag till skogsnäringsföretag för studie- och yrkesvägledare (SYV). 
Totalt deltog 20 personer. Gruppen besökte LRF, Sveaskog och Stora Ensos innova-
tionscentrum i Sickla.

Tillsammans med Skogstekniska klustret, region Västerbotten och Skansen var kansliet 
med och anordnade Skogskollo på Skansen. 20 tjejer födda 2005 och 2006 deltog. 
Tjejerna fick bland annat bekanta sig med skogens djur på Skansen, köra skotare på Jälla 
naturbruksgymnasium och lära sig mer om skog och skogsbruk. 

Kungsholmens grundskola har tillsammans med storstadsansvarig under våren hållt 
utomhuslektioner i matematik. Runt 200 elever i årskursern 7 och 8 har räknat ut vad ett 
träd kostar samt ungefär vad en avverkning kan ge i pengar.  
Under året har pengar sökts för att ta fram ett läromedel kring skogens roll i en 
hållbar utveckling. Dessa medel användes i första hand för att arvodera en projektgrupp 
bestående av skogliga experter, pedagog och en digital konsult. Utvecklingsarbetet av 
det digitala läromedlet sker under 2018.

Under året har ett antal gamla övningar i övningsdatabasen fått ny layout. Några nya 
övningar har också lagts till efter regionernaas önskemål och förslag. Totalt har nu 73 
övningar fått den nya profilen. Skogen i Skolans broschyr trycktes i ny upplaga och inför 
nytrycket skrevs vissa texter om, med större vikt på utomhuspedagogik och layouten 
förnyades delvis. En varumärkeshandbok för Skogen i Skolan togs fram med en 
gemensam vision, uppdrag, kärnvärden etc.

Skolskogsryggsäcken lanserades och under året såldes 18 ryggsäckar förutom de fyra 
som gavs bort till pilotskolor inom SiS storstadsprojekt. Läs mer om ryggsäcken under 
https://www.skogeniskolan.se/laromedel/laromedel/skolskogsryggsack 

Under april erbjöds en heldagsutbildning i utomhuspedagogik för SiS regionsamordnare 
och kontaktpersoner på Skansen i Stockholm. Kursledare var Britta Brügge, Linköpings 
universitet.

Skogen i Skolans nationella kansli har även under året administrerat och fördelat medel 
från Ljungbergsfonde till olika skolprojekt. 



Uppmärksamhet i media 2017

Skogskollo för tjejer på Skansen fick stor uppmärksamhet och anordnades av 
Skogstekniska klustret där region Västerbotten samt nationella kansliet var 
medarrangörer. 

LRF:s aktivitet Bonden i skolan på Berga och Jälla naturbruksgymnasium, där Skogen i 
Skolans Region Mälardalen  inkl. nationella kansliet var medarrangör, blev de tre mest 
spridda aktiviteterna i regionala nätbaserade medier.

Andra exempel:

Kronprinsessan möter Skogen i Skolan i Värmland
www.skogeniskolan.se/nyheter/kronprinsessan-motte-skogen-i-skolan-i-varmland
Se även filmen: https://www.svtplay.se/aret-med-kungafamiljen

Krönika av Skogen i Skolan, Handelsbankens tidning Tillväxt
http://www.e-magin.se/paper/z4pprgqc/paper/1#/paper/d2608kp3/20

Skogen i skolan och Universeum har tagit fram en lärarfortbildning för dig som är 
nyfiken på utomhuspedagogik
 https://www.universeum.se/nyheter/nyfiken-pa-skog/

Hallandsposten besökte en utbildningsdag för lärarstudenter 
https://www.allehanda.se/vasternorrland/ornskoldsvik/skogens-mastare-i-vasternorr-
land-korades-de-blev-vinnarna

Skogsstyrelsen - Tjejkollot ska öka jämställdheten i skogen
https://via.tt.se/pressmeddelande/tjejkollot-som-ska-oka-jamstalldheten-i-skogen?-
publisherId=415163&releaseId=1559818

Strömsunds kommun - Klass 7 i Hoting trea i ”Skogens mästare”
http://www.stromsund.se/2416.html

Norra Skogsskolan – Skogskollo för tjejer
https://www.norraskogsskolan.se/kul-i-skogen/skogskollo-for-tjejer

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

Inspirerande lektioner i bokskogen
https://www.skogeniskolan.se/nyheter/inspirerande-lektioner-i-bokskogen



Fortsättning, uppmärksamhet i media  2017

Nättidningar och mediatyp

Diagrammet ovan visar procentandel av presstyp där lokalpress är i majoritet och har 
nämnt Skogen i Skolan i flest artiklar.

Nyckeltal



Uppföljning egna digitala medier
Skogen i Skolans mål och nyckeltal för egna digitala medier har följts upp via 
mätning av statistik som görs med verktyget Google Analytics och nyhetsbrevs-
statistik via   verktyget Apsis. Statistik har även gjorts för de sociala medierna 
Facebook och Twitter genom verktyget Meltwater Sprout.

Webbplats
117 063 besökare under 2017, en ökning med 33%. 2016: 87 716
Topp med 20.000 besök i september 2017 = ”all time high”
• ca 9 755 besök/månad 
• 72% besök via sökmotorer, 48% använder mobilen. Flest besök i samband med 
evenemang.
• Statistiken följer läsåret för skolan.
• Mest eftersökta är Skogen i Skolans övningar, faktasidor, svenska träd, läromedel
• Mest läst: Aktiviteterna Bonden i skolan på Berga och Jälla naturbruksgymnasium, 
Skogskollo för tjejer på Skansen samt olika reportage

Nyhetsbrev
28 402 prenumeranter 2017. Nyhetsbrevet ger mottagaren information om vad som 
händer inom Skogen i Skolan och inom utomhuspedagogiken i stort. Innehåller tips 
om kurser, skoltävlingar, konferenser, lektionsförslag och mycket mera.

Facebook
2 581 gillare. 2016: 1 766. Mest läst: Skogskollo för tjejer på Skansen och aktiviteten 
Bonden i skolan på Berga och Jälla. Mest spridda nådde 17 310 personer.
 
Twitter
6 650 följare. 2016: 600 följare. Mest spridda inläggen: SiS adventskalender, 
Skogskollo för tjejer och marknadsföring av SiS övningar.

Toppinlägg Facebook



Begreppsförklaring
Utomhuspedagogik - Forskning visar på att barn som tidigt får positiva upplevelser 
i skogen i större utsträckning bryr sig om skogen  även som vuxna. För att underlätta 
för skolor har Skogen i Skolan tagit fram läromedel och övningar som ska inspirera och 
hjälpa läraren om hur de kan undervisa eleverna med skogen som klassrum. I stort sett 
kan alla ämnen som sker i skolan även äga rum ute  i naturen.

Skogens Mästare - Är en tävling för framförallt årskurs 7. Frågor och praktiska upp-   
gifter som förkommer i tävlingen följer läroplanen, lgr 11 och mäter de förmågor som 
beskrivs där. Till grund för tävlingen ligger Boken om skogen, en lärobok med 
basfakta om skog och skogens många värden. Alla skolor som deltar får en klassupp-
sättning av boken helt gratis. Tävlingen grundades i Region Jämtland 2011 och har 
sedan dess vuxit och finns nu inom flera av våra regioner. 

Skogskollo för tjejer samt Skogläger för tjejer - Arrangeras under sommarlovet och 
är ett sätt att väcka flickors intresse för skogen. På programmet finns allt från att köra 
skogsmaskin till att skapa material från skogen och självklart att leka, bada, grilla och 
umgås med nya vänner. Deltagarna får också möta spännande människor och 
företag som arbetar med skogen på olika sätt.

Inspirationsdagar för lärare och lärarstudenter - Anordnas inom flertalet regioner.
Upplägget kan variera, men deltagarna får nya verktyg och inspiration för att:
* Genomföra lektioner utomhus
* Knyta skolämnen och undervisning till naturen
* Tips och idéer exempelvis inför friluftsdagar
* Pedagogiska tillvägagångsätt som kan användas på alla stadium inom grundskolan

Insatser för studie-och yrkesvägledare - Sker bl.a. genom inspirationsdagar och 
skogliga studiebesök med syftet att öka kunskapen kring skogssektorns utbildnings- 
och yrkesmöjligheter. Aktiviteterna kan variera  i regionerna så ta gärna kontakt med 
din lokala regionsamordnare så får du veta mer om vad som just är på gång i din region!

Skolskog - Är ett avgränsat skogsområde som disponeras av skolan för lektioner och 
utevistelser. Här kan teorier testas i praktiken. Skolan och markägaren upprättar en 
överenskommelse om skolskog där skolan får tilstånd att göra lite mer än vad allemans-
rätten tillåter, exempelvis bygga eldplats, bygga vindskydd eller kanske avverka några 
träd. 

Jorden och Skogen i stan inklusive Bonden i skolan - Anordnas av LRF (Lantbrukarnas 
Riksförbund) i samarbete med Skogen i Skolan sedan drygt 10 år tillbaka på flera orter i 
Sverige där tusentals elever från årskurs 4-6 får kunskap om jord- och skogsbruk. 
Oftast sker arrangemangen på olika naturbruksgymnasier.

SYV - Är en förkortning för studie- och yrkesvägledning. Skollagen ställer krav på 
studie- och yrkesvägledning. Elever i alla skolformer, utom förskolan och förskole-
klassen, ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av 
vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.



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.


