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Inledning 

Från 2012 har Föreningen Skogen ansvarat för Skogen i Skolans nationella kansli. Två 
utredningar om Skogen i Skolans och SkogsSveriges respektive verksamheter togs fram av 
konsultbyrå med syftet att få fram en långsiktig finansiering av verksamheterna. Under hösten 
bildade Skogen i Skolan tillsammans med SkogsSverige en kommunikationsplattform med 
gemensam treårig finansiering. Därefter inleddes rekrytering av en ny verksamhetsledare. Det 
interna arbetet vid kansliet har framför allt haft inriktning mot att marknadsföra verksamheten 
gentemot målgrupperna, vidareutveckla webbplatsen, ta fram ny design för nyhetsbrev samt 
hålla en kontinuerlig kontakt med regionsamordnarna inom Skogen i Skolan. 

1. Nationella kansliets verksamhet  

Skogen i Skolans nationella styrgrupp 
Skogen i Skolan leds av en mångsidigt sammansatt styrgrupp som tar ställning i frågor om 
finansiering, målsättning och strategi för det nationella kansliet. I väntan på ny finansiering, 
organisation och bemanning har ingen ordinarie styrgrupp varit tillsatt under året utan 
verksamheten har skötts av Föreningen Skogens styrelse och kansli, i första hand 
webbredaktören och vd. 

Till hösten hade ett antal företag och organisationer gjort åtaganden som tillsammans med 
övriga tidigare och tänkbara finansiärer gav en basfinansiering vilken bl a ger utrymme för en 
verksamhetsledare på heltid. Med detta som grund inleddes en rekrytering av 
verksamhetsledare under slutet av året och Föreningen Skogens styrelse inledde tillsättandet 
av en styrgrupp. 
 
SiS kansli – övergripande 
SiS kansli är ett stöd till regionerna och fungerar som en samordnings- och stödfunktion. 
Kansliet förser regionerna med läromedel, material samt arbetar med pedagogisk utveckling 
av verksamheten. Dessutom ansvarar kansliet för Skogen i Skolans webbplats. Kansliet har 
under året samordnat verksamheten med SkogsSverige på internet och Föreningen Skogen i 
syfte att på effektivare och kraftfullare sätt nå ut med information och verksamhet till berörda 
målgrupper. Kansliet har under året haft åtta möten med ansvariga på Skogsstyrelsens 
rådgivningsenhet med syfte att synkronisera och optimera insatserna från båda håll. Det 
resulterade bland annat i ett Riksmöte den 6 november 2012. Riksmötet arrangerades i 
samarbete med regionsamordnaren för Region Mälardalen och tog plats på Ladvik utanför 
Stockholm. Målgruppen för mötet var regionsamordnare, medlemmar ur styrgrupper och 
skolkontakter. Fd verksamhetsledare Birgitta Wilhelmsson var en av föreläsarna. 
Gunilla Häggström skapade nätverket ”Digitala medier inom skogssektorn” med 21 
medlemmar bland de större företagen och organisationerna i branschen. Syftet med nätverket 
är informations- och kunskapsutbyte, att driva trafik till varandras kanaler samt sprida 
branschgemensamma budskap. Fyra möten anordnades med Gunilla som nätverksansvarig 
och roterande mötesansvariga presenterade sina respektive arbetsgivares digitala medier. 
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Dessutom planerades en gemensam digital informationssatsning för rekrytering, dvs 
anställning och studier inom skogssektorn. 
 
Personal 
Gunilla Häggström har arbetat 50% med Skogen i Skolans och 50% med SkogsSveriges 
digitala medier vilket betyder webbplatser, nyhetsbrev och sociala medier såsom Facebook 
och Twitter, samt ansvat för budget för kommunikation och marknadsföring och 
vidareutveckling av dessa kanaler. Gunilla Häggström har under året axlat en del av 
verksamhetsledarens ansvar vilket innebär t.ex framtagande och sammanställning av 
verksamhetsberättelser och planer, deltagande på möten för nätverket Utenavet, arrangemang 
av Riksmöte. Bengt Ek, vd Föreningen Skogen har bland annat haft möten med finansiärer 
och beställt utredningar av verksamheterna. 
Fd verksamhetsledare Birgitta Wilhelmsson har under året deltagit i ett antal nätverksmöten 
och besvarat frågor. 
 
Ekonomi  
Det nationella kansliets intäkter under året var 1,4 Mkr. Kostnaderna var 1,3 Mkr. Finansiärer 
var i första hand Panasonic, Skogsindustrierna, Skogsägarrörelsen, Skogsstyrelsen, Sveaskog 
och Skogssällskapet. Panasonics anslag fördes vidare till regionernas arbete med 
skogsplantering med elever. 
 
Inför 2013 hade Skogsindustrierna anmält att man avböjer fortsatt finansiering av Skogen i 
Skolans nationella kansli. En arbetsgrupp med mandat från Föreningen Skogens styrelse har 
under året arbetat med att upprätta motsvarande finansiering direkt från Skogsindustriernas 
olika organisationsmedlemmar. I väntan på resultatet tillsattes ingen verksamhetsledare. Trots 
att verksamhetsledarens arbete övertogs av Föreningen Skogens personal lämnades en 
”rabatt” på finansiärernas anslag jämfört med föregående år. 
 
Förutom att gruppen säkrade en basfinansiering för 2013 har flera organisationer sagt sig 
villiga att göra ett något mer långsiktigt åtagande för att ge stabilare planeringsförutsättningar. 

Marknadsföring 
SiS har marknadsförts nationellt bl.a.: 

• Via SiS digitala medier som är våra främsta kanaler gentemot lärare 
• Webbreportage vid evenemang, t ex. Jorden och Skogen i Storstan på Skansen i 

september, tävlingen Skogens mästare i Jämtland i oktober, Skog, Trä och Papper i 
Luleå samt Panasonic-projektet 

• Via nätverket Utenavet under hela året   
• På Skolforum, Stockholmsmässan, 29-31 oktober (29/10 Region Örebro, 30/10 

nationella kansliet, 31/10 Region Mälardalen) 
• På utbudet.se med Skogen i Skolans broschyr 
• På lektion.se med en lärarhandledning 
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SiS har marknadsförts regionalt bl.a.: 
• Jorden och Skogen i stan via ett flertal regioner i landet 
• Panasonic-projektet då 70.000 skogsplantor har satts i flera regioner i landet 
• Skogens mästare i Region Jämtland 
• Informationsdagar för lärare, lärarstudenter och studie- och yrkesvägledare i alla 

regioner 
• Skogsdagar för elever i alla regioner 
• Respektive region har spridit information om SiS via läromedel och broschyr 
• Skolskogslådor har sålts till ett antal skolor 

 
Marknadsföring på Utbudet/Lektion.se 
Under året har SiS marknadsförts via www.utbudet.se, som är en mycket populär webbplats 
där lärare gratis kan hämta material till sin undervisning. Gunilla Häggström uppdaterade och 
tryckte upp SiS-broschyren och inriktade den på läromedlen för att öka försäljningen. Den 8-
sidiga broschyren har tydlig information om verksamhet, läromedel, skolskogar, aktiviteter 
etc och vänder sig till lärare. Under våren och efter sommaren noterades SiS i topp av det 
mest nerladdade materialet. Dessutom har SiS marknadsförts via www.lektion.se som är en 
webbplats där lärare gratis kan erhålla allehanda lektionsförslag och pedagogiska idéer. Här 
har framför allt en av lärarhandledningarna till böckerna funnits för nedladdning.  
Läromedlen på Skogsstyrelsens lager består av ca 46.000 ex. 
 
Digitala medier  
Digitala medier innebär webbplatsen skogeniskolan.se (http://www.skogeniskolan.se), 
nyhetsbrev samt sociala medier (Facebook och Twitter). Gunilla Häggström har 
vidareutvecklat webbplatsen och tagit fram ny design i nytt verktyg för nyhetsbrevet, samt 
aktiverat de sociala medierna Facebook och Twitter. De digitala medierna har under året 
kompletterat varandra.  
För utförlig statistik, se bilagor 1-4. 
 
Nätverket Digitala medier inom skogssektorn 
Nätverket skapades av Gunilla Häggström under våren 2012. Sedan  starten med tre 
medlemmar består det vid årsskiftet av 21 medlemmar från de större organisationerna och 
företagen inom skogssektorn. Syftet är att utbyta kunskap och information, driva trafik till 
varandras kanaler och sprida gemensamma budskap. 
Gunilla är nätverksansvarig och varje möte har en ansvarig medlem som berättar om sitt 
företag/organisation och dess digitala kanaler. Under 2012 blev det fyra möten. Nätverket 
planerar en gemensam informationssatsning för ökad rekrytering (anställda och studenter) 
som kommer att pågå under 2013. 
 
Nätverket Utenavet 
Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhuspedagogik med representanter från 
NCU vid Linköpings universitet, Friluftsfrämjandet, Movium, Naturskolan, NCFF vid Örebro 
universitet och Skogen i Skolan. Navet arbetar för att sprida goda exempel på lärande i 
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utemiljö. Vart annat år sedan 2007 arrangerar nätverket Europas största utomhuskonferens. 
2012 planerades två mindre konferenser i Kristianstad i maj och i Uppsala i september inför 
2013. Planering för en större Ute är inne-konferens i Linköping 2017. Under året har fd 
verksamhetsledare Birgitta Wilhelmsson deltagit i 4 fysiska möten och 4 telefonmöten. 
Webbredaktör Gunilla Häggström har deltagit i 3 fysiska möten samt 4 telefonmöten i 
nätverkets regi.  

Internationellt - Panasonic 
Genom LEAF (Learning about Forest, ett internationellt nätverk för att sprida kunskap, 
erfarenheter och idéer om pedagogiskt arbete om skog och alla dess värden) medverkar SiS i 
ett trädplanteringsprojekt där vi under 2012 tilldelades medel motsvarande 70 000 plantor att 
plantera med skolbarn i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Värmland. Projektet 
som startade 2009, ingår i Panasonics strävan att arbeta för ett hållbart samhälle. Skolor som 
bedriver biståndsprojekt i t.ex. Afrika kan välja att plantera sina träd där. LEAF ingår som ett 
av fem program i den internationella organisationen Foundation for Environmental Education 
och årligen arrangeras ett General Assembly för att redovisa pågående verksamheter. I 
nätverket LEAF har fd verksamhetsledare Birgitta Wilhelmsson deltagit i LEAF 
styrgruppsmöte under mars månad 2012-03-26 och National Operators meeting i Japan i mars 
månad 2012-03-26—29. Här presenterades organisationsförändringen inom Skogen i Skolan, 
Sverige. Erika Nilsson, regionsamordnare Västerbotten, har ansvarat för administrationen. 
 
Utvecklingsprojekt  
Projekt Skolskog 
Projektet som finansieras via Skogssällskapet fortskred enligt planerna där SiS fått en unik 
möjlighet att, utöver redan befintlig verksamhet, utveckla arbetet på vetenskaplig grund i form 
av en licentiatuppsats som genomförs av Birgitta Wilhelmsson och presenterades i juni 2012. 
Arbetet innebär en fördjupning med pedagogisk inriktning av lärares intentioner av att 
förlägga undervisning till skolskogen samt vilken verksamhet som där genomförs. 
Skolskogarna är mycket betydelsefulla för Skogen i Skolans verksamhet. 
 
Vid årsskiftet 2012/13 fanns 1025 registrerade skolskogar i databasen. Den 20/12 kom 
Regeringens ”Mål för friluftspolitiken” där Skogen i Skolan, skolskogarna och Skogsstyrelsen 
nämndes. 
 
Skolskogslådan 
Under året har 12 skolskogslådor sålts. Lådan innehåller bland annat höjdmätare som man kan 
mäta höjden på träd med, en så kallad ludde, mätband, såg, kniv, rep, snören, snitselband, 
röjsnöre, första förband, läromedel, trätrissa med olika trädslag och dessutom en mängd roliga 
och givande övningar att arbeta med i skolskogen. Övningarna genomförs i spindelform, 
vilket innebär att eleverna hämtar information om övningen i centrum och därefter går de ut i 
terrängen för att lösa uppgifterna. Som pedagog har man god överblick över vad som pågår. 
Dessutom är det enkelt att utveckla övningarna som följer med i lådan eller förändra deras 
svårighetsgrad. Skolskogslådan kan beställas vid två tillfällen varje år. För leverans under 
mars beställning senast 20 februari och för leverans i september beställning senast 15 augusti. 
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Pris: 4500:-. Moms tillkommer, 25%. Frakt betalas av köparen, á 350:-. Administration av 
skolskogslådor görs av Erika Nilsson, samordnare Region Västerbotten. 

2. Regionernas verksamhet 

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

Viktigt att beakta är att regionerna endast redovisar direkta kontakter med lärare, 
lärarstudenter och elever. ”Självgående” skolor som genomför Skogen i Skolan aktiviteter på 
egen hand eller med hjälp via webb, e-post eller telefon finns alltså inte medräknade. 
Regionkontaktpersonerna vittnar om att antalet elever och lärare i SiS-aktiviteter i många fall 
är betydligt fler än vad som kan redovisas. Att lärarna genom utbildning och material från SiS 
på egen hand genomför aktiviteter i bland annat skolskogarna är mycket positivt. På så vis får 
eleverna mycket kontakt med skogen vilket är ett av målen med Skogen i Skolan. 
 
Antalet verksamhetsdagar knutna till Skogen i Skolans aktiviteter har minskat främst för 
samordnare och kontaktpersoner i regionerna som är anställda av Skogsstyrelsen. En region 
har på grund av detta inte haft regionsamordnare, medan en annan regions arbete påverkades 
av en utredning. Båda dessa regioner räknar med att ha regionsamordnare och fungerande 
styrgrupper under 2013. En tredje region har inte haft någon styrgrupp och ingen verksamhet 
under året. Diskussion pågår där om att i stället gå in som ett distrikt i en annan region där två 
regioner finns på förslag. 

Efter en utredning skrevs Skogen i Skolan in i Skogsstyrelsens regleringsbrev, antalet timmar 
har utökats, en införandeplan har utformats och arbetet börjar från årsskiftet 2012-2013. Det 
innebär förutom utökat antal timmar även att organisationen i regionerna förstärks med start 
under nästkommande år. 

På grund av minskade resurser både vad gäller bidrag och arbetsdagar har Skogen i Skolans 
verksamhet har antalet nådda personer minskat under 2012.  
Skillnaden mellan 2012 års siffror och tidigare år beror på flera orsaker. 

Vissa år arrangeras också Jorden och skogen i sta’n där många elever deltar och medan det 
under andra år inte anordnas. Dessutom tillkommer externa studiebesök som inte har 
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redovisats och ett stort antal elever har nåtts via lärare som gått utbildningar hos Skogen i 
Skolan och de siffrorna är inte heller inräknade. 
 
En del av regionsamordnarna har satsat på färre aktiviteter med högre kvalitet som kan pågå 
under en längre tidsperiod. Andra regioner har upplevt att skolorna har haft svårare än tidigare 
att engagera sig mycket beroende på den administration som den nya läroplanen fört med sig. 
En del regioner har också upplevt ett minskat elevantal. Även detta påverkar 2012 års siffror. 

 
För respektive regions sammansättning och ekonomi, se separat bilaga för regionernas 
verksamhetsrapporter. 
 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Lärare och 
lärarstudenter 

4228 4 706 
(26 586) 

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

Elever 41528 36 309 
(58 649) 

ca 46000 
(78 598) 

ca 52 000 
(79 873) 

(75 638) (77 159) (82 167) (92 141) 

Övriga1 9970 8 602 15 143 10 641 9 061 4 600 Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

SiS internt2 9565 787  1 543 1210 605 Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

Skolskogar 1025 985 970 965 940 919 895 892 
Webbesökare* 3038** 

2345*** 
7 688** 

5 780*** 
6 548** 

3 239*** 
5 871 ** 

3152 *** 
 

2 569*** 
14 500** 
1 458*** 

9 392*** 8 036*** 

Prenumerant 
nyhetsbrev 

61032 61 395 1 414 1 007 - - - - 

Läromedel 2945 - - - - - - - 
 
Skillnaden mellan 2012 års siffror och tidigare år förklaras i texten ovanför tabellen.  
Siffrorna utan parentes för lärare, lärarstudenter och elever är tagna från regionernas 
verksamhetsberättelser. Siffrorna inom parentes är en ungefärlig totalsumma där ytterligare 
aktiviteter ingår såsom t.ex. studiebesök, e-postväxlingar, informationstillfällen m.m.  
Elevantalet i de flesta regioner har sjunkit under åren. 
 
Se om statistik med mera nedan i sidfoten. 
 

  
                                                

*Skillnaden i besöksstatistiken för webben beror på byte till nytt statistikverktyg med längre 
tidsmätning per besök. Statistiken är därmed på samma nivå som tidigare. 
**Besök per månad 
*** Unika besökare per månad 
1 Övriga är beslutsfattare, org.företrädare, rektorer, skolchefer, kommunföreträdare, studie- 
och yrkesvägledare och övriga intressenter 
2 SiS internt är ordförande för styrgrupper, styrgruppsmedlemmar, skogsfolk, samordnare, 
kontaktpersoner, t.ex. Skolforum 
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Bilaga 1 – Webbplats: skogeniskolan.se 

*Referral är alla de icke kategoriserade hemsidor som länkar till www.skogeniskolan.se. 

Följande målomvandling mäts på hemsidan genom Google Analytics: 

A. Mail till Regionsansvarig 
B. Ladda ner övnings-pdf 
C. Prenumerera 
D. Klick på ladda ner fakta-pdf 
E. Klick på Beställning av läromedel 
 

 

 Mål A Mål B Mål C Mål D Mål E Summa 2012 

Direkttrafik 9 707 22 1 382 27 2 147 

Sökmotorer 19 1 191 7 2 973 40 4 230 

Referral 6 1 103 6 1 248 112 2 475 

Nyhetsbrev 8 234 1 337 204 35 1 818 

Total 42 3 235 1 372 5 807 214 10 670 
 
Skogen i skolans trafikutveckling under 2012 
Nedan tabell anger antalet besök per månad. 

 
 
Kommentar: Den totala trafiken under perioden var 36 453 besök. I genomsnitt tillbringade 
besökarna 03:22 min på hemsidan. Direkttrafiken genererade 8 033 besök och stod för 22 % av den 
totala trafiken. Sökmotorer genererade 13 513 besök och stod för 37 % av den totala trafiken. 
De tio mest populära sökorden är listade nedan, med antalet besök de genererade.  
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 Besök   Andel 
Unika 

besökare 
Genomsnittlig tid 

på webbplats  Antal mål 
Direkttrafik 8 033   22 % 5 854 03:46  2 147 
Sökmotorer 13 513   37 % 9 974 03:53  4 230 
Referral* 10 343   28 % 8 644 02:57  2 475 
Nyhetsbrev 4 564   13 % 3671 02:02  1 818 
Total 36 453   100 % 28 143 03:22  10 670 
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De 20 mest besökta sidorna visas nedan, med antalet visningar respektive sida fick under perioden.  
Mest besöka sidor 2012 Visningar Mest besöka sidor 2012 Visningar 
1. Startsidan 20 672 11./prenumerera/avregistrera 2 480 
2. /ovningpdf 17 770 12./node/28(Skolskogslådan) 1 981 
3. /nedladdfaktasidainfo 17 295 13. /prenumeration 1 955 
4. /faktasidor/tradslag 13 928 14. /faktasidor 1 823 
5. /ovningar 10 433 15./ovningar 1 799 
6. /node/7 (läromedel) 4 792 16. /sökwebplats 1 728 
7. /laromedel 4 740 17./laromedel/ovrigt/material 1 584 
8. /exercises 4 056 18. /skolskogar 1 570 
9. /faktasidor/skog 3 394 19. /faktasidor/djur 1 528 
10./ovningar?gid=349&sid=All&text= 2 736 20. /node/854 (Trädslag) 1 435 
 
De 20 mest lästa nyheterna. Endast statistik för interna nyheter. 

 

 

  

Sökord Antal        Sökord Antal 
1. skogen i skolan 3 870        6. www.skogeniskolan.se 187 
2. skogeniskolan 314        7. skolan i skogen 112 
3. skogen 279        8. skolskog 91 
4. fakta om träd 247        9. skogeniskolan.se 78 
5. www.skogeniskolan.se/ 201       10. skogen i skolan.se 73 

Mest lästa nyheter under 2012 Visningar 
/nyheter/en-julhalsning-fran-skogen-i-skolan 281 
/nyheter/funasdalens-skola-ar-skogens-mastare-2012 131 
/nyheter/utenavet-planerar-infor-nasta-ars-konferens-i-umea 124 
/nyheter/mer-utbildning-behovs-for-battre-utomhuspedagogik 118 
/nyheter/seger-for-utomhuspedagogiken 111 
/nyheter/lar-dig-allt-om-skogen-pa-gammelkroppa 98 
/nyheter/region-vastra-gotaland-utlyser-tavling-och-utbildar-larare 88 
/nyheter/birgitta-wilhelmsson-tog-emot-guldkvisten-pa-
skogsnaringsveckan 86 
/nyheter/manga-besokte-skogen-i-skolan-pa-skolforum 80 
/nyheter/jorden-och-skogen-i-stan-2 79 
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Bilaga 2 – Nyhetsbrev 

Startades 2009 och övergick från 2012 till ett nytt nyhetsbrevsverktyg. 

• Antal prenumeranter. Marginell minskning beror på pensioneringar, byte av 
anställning m.m. 

o 2012: 61032 
o 2011: 61395 
o 2010: 1414 
o 2009: 1007 

 
• Antal utskick: 6 st med verksamhetsinformation och aktiviteter samt 

omvärldsbevakning inom utomhuspedagogik. Innehåll: text, foton, länkar, film m.m. 
• Mest besökta sidor via nyhetsbrevet är Frågelådan, faktasidor, läromedel och övningar 

Bilaga 3 – Facebook-sida 

Facebook-sidan skapades den 2/11 2011.  

• 45 inlägg med om verksamhetsaktiviteter och omvärldsbevakning med foton, 
dokument och länkar 

• 160 gillar sidan (lärare, rektorer, anställda inom skogssektorn, aktörer inom 
utomhuspedagogik) 

• oktober och november mest populära månaderna 
• 35-54 år är den populäraste åldersgruppen 

Bilaga 4 – Twitter-konto 

Twitter-kontot startades i mars 2012 och började användas i samband med 
Skogsnäringsveckan i april då webbredaktör Gunilla Häggström var en av Twitter-
ambassadörerna för evenemanget. 

• 60 tweets om verksamhetsaktiviteter, varav vissa med foton, dokument och länkar 
• 99 följare (politiker, media, skogliga organisationer och företag, anställda inom 

skogssektorn, aktörer inom utomhuspedagogik, lärare, privatpersoner) 
• Antal omnämnanden: 8 
• Retweets: 19 


