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Inledning

I snart 50 år har skogssektorn samlats kring Skogen i Skolan (SiS). 
Genom att möta skolorna lokalt har vi visat lärare och elever hur skogen och utomhuspedagogiken 
kan hjälpa dem att nå målen i läroplanen. Samtidigt lär sig dagens unga vad skogen ger och vilka 
framtidsmöjligheter den erbjuder! 

Skogen i Skolan bygger till stor del på möten och utbildning med lärare i skogen och vi arbetar för  
att barn och ungdomar ska få en tydligare bild av skogen och dess roll i samhället.

Vår verksamhet bedrivs på skolans villkor och vår främsta metod är utomhuspedagogik.
Men lektionstiden i skolan är knapp, det kan vara långt till skogen. En del lärare är också obekväma 
med att flytta ut undervisningen. Därför behöver vi även kunna erbjuda digitala läromedel för klass-
rummet, en utveckling vi påbörjade under 2019.

Vi vill genom vårt bidrag göra det enklare för skolor att arbeta med lärandet utomhus och vi anser  
att alla ämnen kan undervisas i skogen.

Trevlig läsning önskar Skogen i Skolans nationella kansli!

Foto: Lars Klingström
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Skogen i Skolan är en rikstäckande verksamhet

Skogen i Skolans verksamhet finns över hela landet. Varje region liksom det nationella kansliet    
har separata finansiärer och styrgrupper som framförallt kommer från 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, möjlighe-
ter och förutsättningar.

De tio regionerna inom Skogen i Skolan är: Dalarna-Gävleborg, Jämtland, Mälardalen, Norr-   
botten, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland, Örebro, Östra Götaland.        
Skogen i Skolan har även ett nationellt kansli i Stockholm 

Skogen i Skolans verksamhet under 2019
Nedan redovisas antal lärare, elever, studie- och yrkesvägledare, lärarstudenter samt övrig per-
sonal som Skogen i Skolan träffat under 2019. Siffrorna gäller för hela landet inkl. det nationella 
kansliet och är en sammanfattning av många aktiviteter.

Antal lärare/förskolelärare (djup kontakt): 1 666 personer
Antal lärare/förskolelärare (ytlig kontakt): 2 331 personer
Antal elever (djup kontakt): 9 185 personer
Antal elever (ytlig kontakt): 12 594 personer
Antal SYVare (djup kontakt): 90 personer
Antal SYVare (ytlig kontakt): 1 039 personer
Antal lärarstudenter: 1 574 personer
Övrig skolpersonal/lärarutbildare: 99 personer
Totalt under året: 28 578 personer

Exempel på skillnader mellan djup och ytlig kontakt
Ytlig kontakt är exempelvis möten med besökare/lärare i en monter under en läromedelsmässa. 
Djup kontakt är dialog och/eller en sluten grupp, med tidsaspekt mer än en timme, kvalitativ tid. 
Exempelvis inspirationsdagar för lärarstudenter och lärare eller medverkan i den stora lärarkonfe-
rensen i utomhuspedagogik ”Ute är Inne” som arrangeras vartannat år och under två dagar tillsam-
mans med nätverket Utenavet. 

Vad gör Utenavet?
Skogen i Skolan är medlem i Utenavet. Nätverket sprider kunskap och inspiration om utomhus 
 pedagogik. Vi verkar för att utomhusbaserad undervisning ska ingå som naturlig del i all utbildning 
samt 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. Under 2019 i samarbete med Jönköpings  kommun och på Elmiamässan i 
Jönköping med ca 350 deltagare. Temat var utomhuspedagogik och ekosystemtjänster och dagar-
na blandades med föreläsningar och över 30 workshops som hölls utomhus. 
Läs mer: www.utenavet.se

Leaf - Internationellt nätverk, utomhuspedagogik
Sedan 2019 ingår Skogen i Skolan åter igen i den internationella organisationen Leaf, Learning 
about forests som i sin tur ingår i FEE, Foundation for Environmental Education.  
Syftet är kunskapsutbyte samt möjlighet att delta i internationella projekt samt nätverk.
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Insatser och aktiviteter under året

Nedan redovisas en kortfattad beskrivning av verksamheter i varje region.

Region Dalarna-Gävleborg
Under 2019 genomfördes tävlingen Skogens Mästare för åk 6 i Dalarnas och Gävleborgs län.         
Intresset för tävlingen ökar för varje år. Man har dessutom medverkat i kulturveckan i Mora i maj för 
årskurs 4, där de träffade ca 250 elever och deras lärare. Vid samma tidpunkt genomfördes skogs-
dagar – även där för åk 4 - i Hudiksvall, och ytterligare en elevaktivitet genomfördes i  Älvdalens 
kommun under hösten. 

Som vanligt har regionen genomfört lärarkurser i Järvsö (juni) och Orsa Grönklitt (november) till-
sammans med De5 Stora (Rovdjurscentret) och Naturskolan i Sollentuna. De har också haft ”uppsö-
kande” verksamhet på skolor och på så sätt kommit i kontakt med ett hundratal pedagoger. Och i 
samarbetat med Hälsinglands museum i projektet ”Det brinner” kopplat till branden i Hälsingland 
2018 och då haft aktiviteter både för pedagoger och elever. 

         

Vinnarna av Skogens Mästare 2019 i region Dalarna-Gävleborg.     Foto:Lena Åberg/Maria Nilsson

Region Jämtland
I Jämtland har de under 2019 fortsatt arbeta med ett antal olika aktiviteter där de försöker få sprid-
ning över årskurserna i grundskolan, med målet att elever återkommande under sin skoltid får chan-
sen att möta skog och skogsbruk. De mest centrala SiS-aktiviteterna samordnarna fokuserar på är 
tävligen Skogens Mästare samt fortbildning för lärare i utomhuspedagogik. De har även under året 
satsat ytterligare på att bygga upp skolkontakter så de ännu bättre når ut med deras verksamhet. 
Detta arbete påbörjas 2020. I övrigt är regionsamordnaren delaktig i genomförandet av en sommar-
skola på Torsta naturbruksgymnasium för ungdomar som gått ut åk 8 och sommarkollo för tjejer i 
åk 5-6 på Dille naturbruksgymnasium. Sveriges Bästa Prao driver de genom att ha ett praoombud 
i varje kommun som kan hjälpa till att sy ihop en varierad, bra prao och hålla kontakten levande 
med lokala SYV:ar. Ett antal vakanser är nu påfyllda och några praoombud utbytta under 2019 vilket 
bådar gott inför 2020. De har även haft informationsträffar med länets SYV:ar och kommunpolitiker 
och tjänstemän.
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Region Mälardalen
Region Mälardalen fick ny regionsamordnare under augusti 2019 och som uppstart började hon 
med att stötta verksamhetsledaren under konferensen ”Ute är Inne”, bl.a. genom bokbord under 
pauserna med SiS läromedel samt genom att berätta om Skogen i Skolan för de ca 350 deltagarna.

Mälardalen har även ansvarat för fyra stationer om skog under aktiviteten Bonden i Skolan 
(fd. JOSIS) på Jälla och Berga naturbruksgymnasier, som är stora event som totalt besöktes av                
ca 8 000 skolelever och deras medföljande lärare. Man deltog även med en monter på GIH’s (Gym-
nastik och Idrottshögskolan i Stockholm) idrotts- och hälsokonvent för lärare. Samordnaren var där 
för att visa och väcka medvetenhet om SiS både nationellt och regionalt då konventet besöks av ca 
700 lärare från hela landet.

På Stora Skuggan, en del av nationalstadsparken till Stockholm har SiS verksamhetsledare fått 
igång ett samarbete med Kungliga Djurgårdens Förvaltning för att bygga ett  uteklassrum med 
region Värmlands erfarenheter som modell. Region Mälardalen är ansvarig att utveckla platsen så 
att den fungera bra för besökande skolklasser som vill bedriva utomhuspedagogik. Invigning av 
uteklassrummet planeras att ske under hösten 2020 (förhoppningsvis med ”kunglig glans”.)

Utveckling pågår av Parkhemsskolans befintliga skolskog genom att bl.a. bygga vindskydd med 
medel från Ljungbergsfonden. Planering sker för samarbete med skolans utomhuspedagog, loka-
la naturskolan, och skolan SYV för att anordna en skoglig och utomhuspedagogisk studiedag för 
skolans personal. Regionen har påbörjat samtal och planeringsarbete med Boo Gårdsskola för att 
hjälpa dem att utveckla sin skolskog samt att bidra med inspiration till skolpersonalen.
Även samtal med Skansen i Stockholm sker om hur tidigare samarbete ska återupprättas igen.

Planeringsmöte med Kungl. Djurgårdens Förvaltning.

Platsen där det nya uteklassrummet ska byggas.

Foto: Blandat, SiS nationella kansli

Bokbord under konferensen Ute är Inne 2019.
T.v. Helena Bengtsson (Regionsamordnare Mälardalen) 
T.h. Anna Steinwall (Verksamhetsledare SiS)
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Region Norrbotten
Under året har en ny regionsamordnare tillsatts och hon har genomfört 20 skogliga skolbesök sedan 
v. 35 fram till v. 48 i städerna Luleå, Piteå och Boden. Regionsamordnaren erbjöd skogliga dagar 
till skolorna genom ett utskick till Barn- och utbildningsförvaltningarnas allmänna mailadresser i 
kommunerna. En Facebooksida har också startats upp som framförallt kommunicerar ut inlägg om 
verksamheten i Norrbotten. Sidan delar även Skogen i Skolans publicerade inlägg på riksnivå samt 
inlägg från skogssektorn i allmänhet. 

Under skolbesöken har Skolskogsryggsäckens övningar från årskurs 3 till 9 använts flitigt. Varje 
skolbesök har anpassats efter ålder på elever, antal samt plats i dialog med skolorna. Ett fåtal skolor 
i Norrbotten har egna aktiva skolskogar men däremot finns naturen inpå knuten. Flest bokningar 
har gjorts av årskurs 3 - 6. Mer än 400 elever och ca 70 lärare har träffat regionsamordnaren ute i 
skogen under hösten 2019.

Förutom besöken till skolor har det arrangerats en skolskogsdag riktad till lärare och SYV i Luleå 
kommun under lovveckan vecka 44. Detta har skett i samarbete med Norra Skogsägarna med buss-
utflykt till en avverkning, med utomhuslunch och med prova-på-övningar från Skolskogsryggsäcken. 

I Region Norrbotten har också ett samarbete påbörjats med Teknikens Hus kring ett skog-
ligt arbetspass samt utveckling av den pedagogiska skogliga verksamheten på Teknikens Hus.               
Teknikens Hus är ett Science Center som utbildar elever i Norrbotten i teknik och naturvetenskap 
med utgångspunkt i Norrbottens största näringar: skog, vatten, malm och rymden. Teknikens Hus 
når ca 17 000 elever varje år samt flera tusen lärare genom sin pedagogiska idé så ett långsiktigt 
samarbete med Skogen i Skolan känns prioriterat.

Kontakt har också tagits med Luleå Tekniska Universitet angående samverkan i lärarutbildningen 
framåt i tiden. Regionsamordnaren har i och med alla skolbesök startat upp ett nätverk av skogligt 
intresserade lärare i kustkommunerna i Norrbotten.

Skoglig Samverkan i Norrbotten beslöt i augusti att köpa in Skolskogsryggsäckar till skolor som 
bokar in en skogsdag. Det blev uppskattat att lämna en gåva i form av en Skolskogsryggsäck till 
deltagande skolor. Flera av skolorna som bokat besök av regionsamordnaren under hösten bokade 
in ett till besök tack vare gåvan och inspirationen som lärararna fick. 

Lektion i Norrbotten. Övning med rep/lina.Planteringsrör.

Foto: Eva-Marie Zetterkvist

Samarbetsövning
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Region Värmland
I januari invigdes Värmlands första uteklassrum vid  Skattkärsskolan Karlstad. Detta fick stor medial 
uppmärksamhet, bl.a. reportage i SVT- Värmland, P4 Värmland Sveriges Radio samt regionala tidning-
ar. Skattkärrsskolans klasser har ofta naturen som klassrum och arbetar med bland annat inriktningen 
som kallas ”I ur och skur”. Med det nya uteklassrummet skapas möjligheter till utevistelse och övning-
ar för lärande ute i naturen och skogen med ett arbetssätt som är ämnesövergripande. Uteklassrum-
met är unikt i sitt slag och är 50 kvm stort och byggdes upp efter regionsamordnarens ritningar och 
trämodell.

Vart tredje år arrangerar SiS region Värmland Skogens Dagar och denna gång i Sunne på Sunne gym-
nasieskola, Södraviken. Då deltog 1 583 elever och deras lärare i aktiviteterna och ca 100 anställda 
från skogs- och pappersindustrin medverkade och ansvarade för sammanlagt 20 stationer. 

Vid höstterminens start fick ca 1600 pedagoger i Karlstad en ”kickoff”, då de bland annat fick se inspi-
rationsfilmen från uteklassrummet. http://Pedagogvarmland.se/filmer/undervisning-utomhus 

Annat som regionen annordat under 2019  är skolskogsarbete och utveckling av Uteklassrummet, ny 
skolskog på Mörmoskolans F-6 Hammarö samt ett antal skogsdagar och studiebesök med grundsko-
leklasser, lärarstudenter och pedagoger. Biskopen i Värmland deltog under en skogsdag på Bjurtjärns- 
skolans skolskog.
 

Jens Meyer, Skogen i Skolan och Katarina Nilsson, SG/Södra 

Viken, överlämnar en träskulptur till rektorn på Forsnässkolan. 
Foto: Egen, Jens Meyer

Invigning av uteklassrummet på Skattkärrsskolan.
Foto: Egen, Jens Meyer

Skogens dagar i Södra Viken/Sunne
Foto: Egen, Anna Steinwall

Kommunfullmäktiges mål (Hammarö):                 
Skolskogar ska integreras i ny bebyggelse.             
Övrigt: Skolskogarna på Hammarö finns idag registrerade 
i kommunens gröna strukturplan.
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Region Västerbotten
Under 2019 har fokus legat på att få till skogsdagar för högstadiet i hela länet vilket har lyckats 
bra, 11 skogsdagar har genomförts. Övriga aktiviteter för högstadiet har varit tävlingen Skogens 
Mästare där 13 klasser deltog samt Sveriges bästa PRAO, en praovecka där eleven får träffa 
olika företag och därmed får se bredden av yrken i skogssektorn. Regionen har även varit med- 
arrangör av Jorden och Skogen i stan på Forslundagymnasiet i Umeå där 1 712 elever deltog 
under två dagar.

En satsning mot SYV i Umeå kommun gjordes och i maj arrangerade regionsamordnaren en     
exkursion med 10 av dessa till Naturbruksgymnasiet i Burträsk. Skogen i Skolan region Väster-
botten har inlett ett samarbete med Umeå Universitet och genomförde en inspirationsdag med 
skolskogsryggsäcken för 20 studenter under april. Finalen i Skogens Mästare 23 oktober.
 

Region Västernorrland
Under året har regionen genomfört utedagar och föreläsningar för Mittuniversitetets förskollä-
rarstudenter, man har dessutom utökat samarbetet med universitet genom att hålla föreläsningar 
och utomhusövningar för studenterna som ska bli lärare för åldrarna F-3 samt 4-6. I Örnsköldsvik 
och Sundsvall har de haft 14 respektive 13 tjejer på ”Skogskollo för tjejer”. Skogsdagar genom-
fördes i kommunerna Örnsköldsvik (åk 6), Kramfors (åk8), Sollefteå (åk 8), Härnösand (åk 7) och 
Sundsvall (åk 8). I Örnsköldsvik arrangerade de även den årliga skogs- och industridagen för 
lärare, SYV samt yrkesverksamma i skogen, denna gång i Holmens kunskapsskog i Kunnådalen. 
En inspirationsdag för lärare har regionen också hunnit med.

Finalen i Skogens Mästare, region Västerbotten               Foto: Matilda Lingegård

Skogskollo för tjejer i Västernorrland.                         Foto: Gunilla Häggström
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Region Västra Götaland
De har haft två fokusområden under år 2019: Skogsdagar för lärarestudenter samt skogsdagar 
för lärare med skolskogsryggsäcken. Tiden för skogdagarna har varierat från ca 2-5 timmar.      
Lärarna/studenterna får testa olika SiS-övningar i praktiken med två syften, dels bli inspirerade 
att använda skogen som klassrum för skolans alla ämnen, dels få ökad kunskap om skog och 
skogsbruk. Lärare som deltagit vid en skogsdag har fått ca två st skolskogsryggsäckar kostnads-
fritt till sin skola att använda i skolundervisningen. Totalt har 91 st ryggsäckar delats ut till 44 
skolor under år 2019, främst i Göteborgsområdet. En enkät har skickats ut för att följa upp hur 
skolsskogsryggsäcken betygssätts av lärare och hur den har använts.

Regionsamordnaren har även varit drivande i att sex filmer har producerats som pedagogiskt 
visar hur övningar i Skolskogsryggsäcken kan användas tillsammans med elever.
Se filmerna under: https://www.skogeniskolan.se/laromedel/laromedel/skolskogsryggsack

Skogliga aktiviteter med elever.
Foto samtliga bilder: Lars Klingström
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Region Örebro
Under 2019 har man träffat över 250 lärarstudenter vilket är en rejäl milstolpe i verksamheten.        
Uppläggen har varierat beroende på vilken årskurs studenterna i framtiden ska undervisa i men da-
garna har ofta inkluderat både trädkunskap, allemansrätt och en hel del inspirerande övningar.  Alla 
möten sker utomhus och syftet är just att de ska bli inspirerade till att undervisa utomhus. Anledning-
en till att de satsar extra på samarbetet med universitetet är att just lärarstudenter är mottagliga för 
nya sätt att undervisa i högre grad än lärare i arbetslivet.

”Vi hälsar på” - Under året har en satsning bedrivits för att nå alla de studie- och yrkesvägledare som 
finns i länet. Dels har man presenterat skogsbranschen på ett möte för studie- och yrkesvägledare i 
Örebro kommun men de har också arrangerat aktiviteten ”Vi hälsar på”. Det är en dag som arrang-
erades i skogen och i samarbete med flera olika skogsföretag och myndigheter. Här fick åhörarna 
lyssna till olika inspirerande yrkesverksamma.

Karriärsdagar - De nyvunna kontakterna med delar av länets studie- och yrkesvägledare har lett till 
att Skogen i Skolan har bjudits in för att presentera skogsbranschen för elever på flera högstadie-
skolor. Under året har regionsamordnaren varit ute och träffat 145 elever på två skolor och har fått 
förfrågningar från flera skolor till. Detta är ett fantastiskt tillfälle att presentera skogsbranschen och 
vad som gör den intressant samt visa på vilka karriärmöjligheter som finns.

Region Östra Götaland
För de som arbetat med Skogen i Skolan i Region Östra Götaland har året varit innehållsrikt och 
utmanade. Alla arbetar de på Skogsstyrelsen och har även andra arbetsuppgifter utöver SiS.                     
Trots det ekonomiskt ansträngda läget på myndigheten Skogsstyrelsen har de gjort en stor insats 
genom att boka och genomföra alla inplanerade aktiviteter. 
Under året har de gjort en satsning på läromedelsmässor och medverkat på sex orter inom regio-
nen. Intresset från lärarna har varit stort och de har gjort många kontakter för framtida verksam-
het. De har också samarbete med flera lärarutbildningar och har genomfört flera utbildningsdagar 
med lärarstudenter runt om i regionen. Regionen har också genomfört flera inspirationsdagar samt                 
informationsdagar med lärare. 
En ny ingång via fritidsledar-deltagare och lärarassistent-deltagare på Gamleby folkhögskola har lett 
till ett nytt samarbete och flera uppskattade inspirationsdagar. En av lärarna föreslog att skolan ska 
ha en Skogen i Skolan-ryggsäck som deltagarna kan ha med sig när de går på praktik. Praktiken är 
sex veckor och ofta på en skola eller ett fritidshem. För praktikplatsen skulle det innebära att de blir 
bekanta med SiS, för deltagaren att denne får en djupare kunskap om skogen och SiS samt för regio-
nen innebär det att man kan föra ut information på ett bredare plan

Griffeltaveltävling, SiS region Örebro
Foto: Emil Hjerpe
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Nationella kansliet
Kansliet ger ett rikstäckande stöd till sammanlagt tio regionsamordnare och deras styrgrupper som i 
sin tur har kontakt med skolorna. Tid och engagemang har lagts ner på att ytterligare utveckla sam-
verkan mellan det nationella kansliet, den nationella styrgruppen, de regionala styrgrupperna och 
regionsamordnarna. Det har bland annat gjorts genom regelbundna återkopplingsmöten med regi-
onsamordnare, deltagande under regionala styrgruppsmöten, ordförandegruppen samt genom att 
initiera dialogmöten.

Under året har en projektledare rekryterats för att utveckla ett digitalt läromedel kopplat till  skogens 
roll i en hållbar utveckling. Ett samarbete med Kungliga Djurgårdens Förvaltning har resulterats i att 
ett uteklassrum på 50 kvm kommer att utvecklas på Stora Skuggan, Norra Djurgården under 2020. I 
samarbete med nätverket Utenavet arrangerade kansliet för sjätte gången den omfattande lärarkon-
ferensen ”Ute är Inne”. Detta år i Jönköping med ca 350 deltagare. Revideringen har fortsatt av de 
läromedel och övningar som finns inom Skogen i Skolan. Samtliga övningar inkl. lärarhandledningen i 
Skolskogsryggsäcken har blivit kopplade till grundskolans kurs- och läroplan/er. Och under 2019 har 
totalt 86 ryggsäckar sålts till skolor runt om i landet.

Webbplatsen har vidareutvecklats enligt regionsamordnarnas behov. 86 443 unika besökare gjorde 
110 401 besök, vilket är 38 procent mer än 2018. Även Facebook och Twitter har ett ökat antal gillare 
och följare. Nyhetsbrevet har ca 28 400 lärare, skolledare och SYV:ar som prenumeranter.

Digitala läromedlet - skogslektioner.se
I april 2019 gick startskottet för produktionen av Skogen i Skolans nya digitala läromedel som         
erhållit extra medel. Vid lansering under 2020 kommer läromedlet att omfatta 24 lektioner och 8 
filmer riktade till mellanstadiet. Produktionen innebär också att en helt ny digital plattform för pe-
dagogiskt material byggs för Skogen i Skolans räkning. Denna plattform kommer att fyllas på efter 
hand, och vidareutvecklas utifrån verksamhetens behov. Namnet för den nya läromedelsplattformen 
är ”Skogslektioner” med adressen skogslektioner.se. 

Arbetet med det digitala läromedelsprojektet har under året omfattat researcharbete och pro-
jektutveckling, rekrytering och tätt samarbete med läromedelsförfattare och skogliga skribenter.             
Pedagogisk förankring har varit viktig för att säkerställa att läromedlet blir användbart för målgrup-
pen. Upphandling av webbyrå, filmproducent, illustratör och grafiker - och handledning av desamma 
har upptagit mycket arbetstid. Tillsammans med webbyrån Fröjd har en behovskartläggning gjorts, 
vilket resulterat i ett målramverk som ligger till grund för plattformen. Nätverkande och omvärldsbe-
vakning, för att skapa möjligheter för nya framtida samarbeten. 

Från Skogen i Skolans Riksmöte 2019
Foto: Bengt Ek (personerna längst ner i hörnen är ditmonterade i efterhand, då de ej kunde medverka under själva fotograferingstillfället)
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Kommunikation av Skogen i Skolans verksamhet
Intervjuer och reportage Under 2019 har ett flertal intervjuer och reportage gjorts.               
Intervjuerna har berättat om regionsamordnare och samarbetspartners till Skogen i Skolan 
och har gjorts under olika aktiviteter. De har publicerats i Skogen i Skolans digitala medier.             
Syftet har varit att spegla nyckelpersoner för öka kännedomen om de som arbetar med vår verk-
samhet, samt att visa på våra aktiviteter för elever och lärare.

Mats förmedlar kunskap i skogens klassrum
Mats Wejdmark arbetar för Naturskoleföreningen och ingår i det utomhusbaserade nätverket 
Utenavet. I februari fick han Föreningen Skogens Silverkvist.
https://www.skogeniskolan.se/nyheter/mats-formedlar-kunskap-i-skogens-klassrum

Skolskogsryggsäcken underlättar utomhuslektionerna
Region Västra Götaland använder sig av skolskogsryggsäckar vid sina skogsdagar för lärare i 
Göteborgsområdet. https://www.skogeniskolan.se/nyheter/skolskogsryggsacken-underlattar-ut-
omhuslektionerna

Skogen i Skolan och SkogsSverige träffade blivande jägmästarstudenter på Märgträffen
Varje år anordnar Närlingslivsutskottet i Skogshögskolans studentkår en karriärsdag i Umeå, 
Märgträffen. Skogen i Skolan och SkogsSverige träffade jägmästarstudenterna.
https://www.skogeniskolan.se/node/14856

Helena är en naturälskande idrottslärare och ny regionsamordnare för Mälardalen
Helena Bengtsson är ny regionsamordnare för Region Mälardalen. Lär känna henne här!
https://www.skogeniskolan.se/nyheter/helena-ar-en-naturalskande-idrottslarare-och-ny-regions-
amordnare-for-malardalen

Skogen i Skolan deltar på Bonden i skolan på Berga naturbruksgymnasium
LRF Mälardalen bjuder in mellanstadielever till gårdsbesök på Berga naturbruksgymnasium. Sko-
gen i Skolan deltar och eleverna får prova på plantering av skogsplantor, lära sig om hur trä blir 
till papper och träna på kunskaper om våra svenska trädslag. 
https://www.skogeniskolan.se/nyheter/skogen-i-skolan-deltar-pa-bonden-i-skolan-pa-berga-na-
turbruksgymnasium

Lyckad konferens om undervisning utomhus
Ute är inne-konferensen ägde rum den 29-30 augusti 2019 på Elmia-mässan. Skogen i Skolan, 
medlem i nätverket Utenavet och medarrangör, deltog med monter och två workshoppar. 
https://www.skogeniskolan.se/nyheter/lyckad-konferens-om-undervisning-utomhus

Ewa-Marie inspirerar lärare i Region Norrbotten
Ewa-Marie Zetterkvist är utbildad och legitimerad lärare i fritidshem med lärarbehörighet i ett 
flertal ämnen, bl.a teknik, So, No, Svenska, Idrott och Hälsa. Som regionsamordnare erbjuder 
hon kostnadsfria inspirationstillfällen med hela eller halva dagar då hon utgår ifrån Skolskogs-
ryggsäcken. 
https://www.skogeniskolan.se/nyheter/ewa-marie-inspirerar-larare-i-region-norrbotten

På Skogskollot i Sundsvall fick tjejerna koll på skogsbranschen
Under två dagar fick 13 tjejer från Sundsvall gå på studiebesök på SCA för att lära sig mer om 
hur man sköter skogen från kotte till planka. Region Västernorrland arrangerade. 
https://www.skogeniskolan.se/nyheter/pa-skogskollot-i-sundsvall-fick-tjejerna-koll-pa-skogsbran-
schen
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Tjejerna blev nyfikna på skogssektorn
18 tjejer som skulle börja i årskurs 6 och kom från Hudiksvalls kommun deltog i dagkollot som 
arrangerades av Region Dalarna-Gävleborg.
https://www.skogeniskolan.se/nyheter/tjejerna-blev-nyfikna-pa-skogssektorn

Teknikinslag på Skogens dagar
Under två soliga dagar i maj anordnade Skogen i Skolan Skogens dagar tillsammans med Södra 
Viken naturbruksgymnasium. Ca 1 500 elever från Värmlands mellanstadie- och högstadieskolor 
var där. https://www.skogeniskolan.se/nyheter/teknikinslag-pa-skogens-dagar#overlay-contex-
t=node/14856

Jag vill få en ny generation att upptäcka skogen
Theresa von Hofsten är projektledare för det digitala läromedel som Skogen i Skolan ska produ-
cera. https://www.skogeniskolan.se/nyheter/jag-vill-fa-en-ny-generation-att-upptacka-skogen#o-
verlay-context=node/14856

Irländsk utomhuspedagogik på LEAFs årliga möte
Skogen i Skolan ingår i organisationen LEAF, Learning About Forests. Under fyra dagar utbytte 
representanter från 40 länder erfarenheter och deltog i utomhuspedagogiska övningar. 
https://www.skogeniskolan.se/nyheter/irlandsk-utomhuspedagogik-pa-leafs-arliga-mote#over-
lay-context=node/14856

I Norge arbetar skolorna tvärvetenskapligt
Båda våra organisationer ingår i nätverket LEAF (Learning About Forests) som i sin tur ingår i 
organisationen FEE (Foundation for Environmental Education). Enligt den nya läroplanen ska man 
arbeta tvärvetenskapligt, säger Bjørn Helge Bjørnstad, seniorprojektledare på Laere om skogen, 
Norges motsvarighet till Skogen i Skolan. https://www.skogeniskolan.se/nyheter/i-norge-arbe-
tar-skolorna-tvarvetenskapligt#overlay-context=node/14856

Här är även ett axplock av uppmärksamhet från andra medier från olika 
aktiviteter inom Skogen i Skolan under året!

Den 10 januari 2019 invigdes Värmlands första uteklassrum vid  Skattkärsskolan i Karlstad, 
reportage i SVT Värmland
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/har-finns-varmlands-forsta-uteklassrum?cmpid=-
del:tw:20200216:har-finns-varmlands-forsta-uteklassrum:nyh:lp 

Ca 1600 pedagoger i Karlstad fick vid höstterminens start en ”kickoff” på CCC, man fick då 
bland annat se inspirationsfilmen från uteklassrummet. 
http://Pedagogvarmland.se/filmer/undervisning-utomhus

Hon vill se lektioner ute i naturen - P4 Norrbotten | Sveriges Radio
För att fler skolor inom Fyrkanten-området ska upptäcka skogen finns den här höstterminen möj-
lighet att anlita en inspiratör - utan kostnad. sverigesradio.se
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7278929

Skogen kan bli framtidens klassrum, Radio P4 Jönköping
På Bondberget i Huskvarna har framtida lärare och fritidspedagoger två dagar i rad samlats för 
att lära sig hur de kan använda skogen som klassrum när de väl ger sig ut i arbetslivet.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=7217845
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Uppföljning digitala medier
Skogen i Skolans nyckeltal för digitala medier har följts upp via mätning av statistik som görs 
med verktyget Google Analytics och nyhetsbrevsstatistik via verktyget Apsis. Statistik har även 
gjorts för de sociala medierna Facebook och Twitter genom verktyget Meltwater Engage.

Resultat 2019
skogeniskolan.se
110 401 besök per år. 
9 200 besök per månad. 
7 203 unika besökare per månad i genomsnitt.

SiS Facebook: 
3 442 gillare. 
Mest spridda inlägg: 17 054 personer.

SiS Twitter: 
768 följare. 
Största räckvidd för tweet: 6.853.

SiS nyhetsbrev: 20 936 st prenumeranter.
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Skogen i Skolans läromedel, övningar etc.
Skogen i Skolans läromedel vänder sig till förskolan och årskurserna 1-3, 4-6 och  7-9.                 
Alla våra läromedel är anpassade efter läroplanerna för förskolan och grundskolan. 

Vårt fokus är på skogens alla värden, hållbart lärande, utomhusundervisning och skolskogs-      
arbete. Och visar både hur du använder skogen som klassrum och hur du tar med skogen in            
i klassrummet. Våra läromedel kan fritt laddas ner eller beställas på vår webbplats:
www.skogeniskolan.se/laromedel

Skogen i Skolans skolskogsryggsäck är 
fylld med ”verktyg” av allehanda slag. 
Tillsammans med de övningar och den  
lärarhandledning som också hör till blir 
det lätt att undervisa i skolskogen.

www.skogeniskolan.se

Årskurs: 4-6 och 7-9.
Beräknad tidsåtgång: 20 minuter övning, därutöver diskussion.

Material: 20-25 personer. 
Plats: Var som helst. Kan dock med fördel göras på ett hygge. Då kan man prata om 

var bästa platsen för plantering är. Man kan visa på kvarlämnade träd. Eventuellt är där 

också markberett så man kan berätta om det också. Varför inte köra leken en dag då 

man är ute och planterar!
Syfte: Genom lek visa på olika skogsbruksåtgärder och skapa förståelse för skogs- 

brukets kretslopp. Tips! ”Lekledaren” leder leken och talar om vad eleverna ska göra. Beroende på ålder 

och intresse bestämmer ledaren hur mycket fakta som han/hon ska ge om de olika 

momenten. Några moment, älgbetning och storm, kan utelämnas om man tror att det 

kan bli för mycket på en gång. Om man upprepar leken några ”omloppstider” så kan 

man fylla på med mer och mer fakta. 

Tänk också på att de som ska vara skotare bör vara någorlunda starka. En lärare kan 

med fördel vara evighetsträd för då kan den få stå kvar även då leken börjar om. 

Skogsbrukets kretslopp

0 år

5 år

10 år20 år

60 år

100 år

80 år

40 år

1:a Gallring (ca 25-30 år)

2:a Röjning (ca 12 år)

2:a Gallring (ca 70 år)

Föryngringsavverkning (ca 120 år)

Plantering (0 år)

(Södra och mellersta Sverige)

1:a Röjning (ca 7 år)

Skolskogsryggsäck fylld med läro-
medel, färdiga övningar och idéer!

Under 2020 lanserar 
Skogen i Skolan ”Skogslektioner”.

Ett nytt digitalt läromedel om skogens roll i en hållbar utveckling. 
Kopplat till grundskolans kurs- och läroplaner och de globala målen.

                      Skogslektioner.se
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Begreppsförklaring
SiS - Är förkortningen för Skogen i Skolan.

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 lärarna med hur de kan 
undervisa eleverna med skogen som klassrum. I stort sett kan undervisning i alla ämnen som sker 
i skolan även äga rum ute  i naturen.

Skogens Mästare - En tävling för framförallt årskurs 7. Frågor och praktiska uppgifter som för-
kommer 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 klassuppsättning 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 stadier 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. 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 utevistel-
ser. Här kan teori testas i praktiken. Skolan och markägaren upprättar en överenskommelse om 
skolskog där skolan får tilstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, exempelvis bygga 
eldplats, bygga vindskydd eller kanske avverka några träd. 

Jorden och Skogen i stan inklusive Bonden i skolan - Anordnas av LRF (Lantbrukarnas Riksför-
bund) 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.
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Undervisning ute och inne
Växelverkan mellan inne och ute är en av de viktigaste faktorerna som talar för mer utomhus- 
undervisning. Detta är en av slutsatserna i den kunskapsöversikt om forskningsläget kring 
utomhusundervisning som under 2019 gjorts på uppdrag av Utenavet där Skogen i Skolan ingår.
 

KUNSKAPSÖVERSIKTEN ”KLASSRUM MED HIMLEN SOM TAK”

Gjordes av fil dr Johan Faskunger, ProActivity tillsammans med Anders Szczepanski,    
Linköpings Universitet och Petter Åkerblom, Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Deras uppgift var att sammanställa och belysa de vetenskapliga fakta som finns kring 
utomhusundervisning. Det innebär i praktiken att man använder andra platser och sam-
manhang för att förstärka lärande och utveckling hos eleverna. Växelverkan mellan ute 
och inne bidrar i sig till en mer rörelseintensiv lärmiljö, mer fysisk aktivitet och mindre 
stillasittande. 
Det är denna växelverkan mellan olika platser som är framgångsfaktorn.  

I kunskapsöversikten har de tre författarna ställt samman forskningsresultat som belyser 
hur utomhusundervisning påverkar tre faktorer:  

- Skolprestationer
- Fysisk aktivitet 
- Naturkontakt 

BÄTTRE BETYG UTOMHUS! 

Flytta ut en del av undervisningen. 
Det ökar elevernas skolprestationer och ger bättre hälsa. 
Naturen är ett utmärkt klassrum. I boken ”Klassrum med 
himlen som tak” summeras mycket forskning som visar 
att regelbunden fysisk aktivitet och naturkontakt under 
skoldagen ger många goda effekter.

Hela rapporten på svenska respektive engelska kan lad-
das ner här.

http://www.utenavet.se/pd.php?id=72&fbclid=IwA-
R050I7Fkcf-18j9D8V32Sa7lEYKDudtzuqjkx9kU5c-
Q9i3R-or4gxuZ8
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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 liksom det nationella 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.


