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Förord	  
	  
Skogen	  i	  Skolan	  har	  funnits	  i	  40	  år	  och	  är	  en	  förmedlare	  av	  kunskap	  om	  
skog	  och	  intresse	  för	  skog	  i	  samarbete	  med	  svensk	  skogsnäring.	  	  
Skogen	  i	  Skolan	  (SiS)	  utbildar	  lärare	  och	  skolledare	  att	  använda	  skogen	  
som	  läromiljö	  och	  utomhuspedagogik	  som	  redskap.	  Skolan	  har	  ett	  
uppdrag	  enligt	  gällande	  styrdokument	  att	  förmedla	  kunskap	  om	  
skogen,	  naturen,	  friluftsliv	  och	  allemansrätt.	  
	  
Skogen	  i	  Skolan	  vill:	  	  

 Sprida	  kunskaper	  om	  skogen	  och	  erfarenheter	  av	  skogen	  som	  
plats	  för	  skolans	  verksamhet.	  

 Visa	  på	  vidareutbildning	  inom	  området	  skog	  och	  belysa	  
yrkesmöjligheter	  inom	  skogssektorn.	  

Genom	  Skogen	  i	  Skolan	  vill	  svensk	  skogsnäring:	  
 Öka	  kunskapen	  om	  och	  nå	  en	  positiv	  attityd	  till	  skogen,	  
skogsbruket	  och	  skogsindustrin	  hos	  allmänheten	  och	  hos	  för	  
näringen	  viktiga	  målgrupper	  

 Bidra	  till	  att	  fler	  ungdomar	  söker	  sig	  till	  en	  utbildning	  och	  en	  
yrkesbana	  som	  är	  relevant	  för	  näringen.	  

	  
De	  skogar	  som	  ligger	  närmast	  skolor	  har	  fått	  en	  viktig	  roll	  som	  
pedagogisk	  miljö	  i	  form	  av	  skolskogar.	  Nästan	  X-‐000	  pedagoger	  har	  
inom	  vår	  verksamhet	  fortbildats	  i	  hur	  skogen	  kan	  användas	  i	  
skolundervisningen	  samtidigt	  som	  värdet	  av	  att	  bevara	  skog	  nära	  
skolor	  har	  uppmärksammats	  för	  att	  elever	  ska	  få	  följa	  skogen	  och	  
skogsbruket	  på	  nära	  håll.	  
	  
Denna	  utvärdering	  ämnar	  ge	  en	  bild	  av	  hur	  verksamheten	  har	  bedrivits	  
under	  det	  senaste	  året,	  sprida	  våra	  erfarenheter	  och	  lyfta	  fram	  de	  
många	  värden	  vi	  finner	  med	  skogen	  som	  läromiljö.	  Den	  ger	  också	  med	  
frågeställningar	  ett	  underlag	  till	  kommande	  års	  utvärdering.	  	  
Vi	  hoppas	  och	  tror	  också	  att	  ett	  ökat	  intresse	  för	  lärande	  utomhus	  i	  
skoglig	  miljö	  kan	  vara	  till	  stor	  hjälp	  för	  att	  nå	  flera	  av	  skolans	  mål	  och	  
bidra	  till	  ett	  engagemang	  för	  skogsfrågor,	  med	  alla	  fördelar	  som	  finns	  
att	  finna	  i	  skogens	  produkter	  som	  vi	  menar	  är	  nödvändiga	  för	  att	  föra	  
samhället	  i	  en	  hållbar	  riktning.	  
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Sammanfattning	  
	  
Följande	  sammanställning	  är	  en	  utvärdering	  av	  verksamheten	  för	  
Skogen	  i	  Skolan	  år	  2013.	  De	  aktiviteter	  som	  redovisas	  sker	  på	  lokal,	  
regional	  och	  nationell	  nivå	  för	  att	  uppmärksamma	  värdet	  av	  
undervisning	  i	  skogen	  och	  upprättandet	  av	  och	  användningen	  av	  
skolskogar.	  
Det	  fortlöpande	  arbetet	  har	  genom	  att	  förmedla	  information	  och	  tankar	  
och	  visa	  på	  praktiska	  övningar	  lyft	  frågor	  och	  startat	  processer	  som	  har	  
förbättrat	  förutsättningarna	  för	  att	  tusentals	  lärare	  och	  elever	  ska	  ha	  
möjlighet	  att	  vistas	  i	  och	  lära	  känna	  skogen	  under	  skoltid.	  	  
Utvärderingen	  visar	  på	  det	  arbete	  och	  de	  aktiviteter	  som	  görs	  i	  Skogen	  
i	  Skolans	  tio	  regioner.	  
Skogen	  i	  skolan	  har	  gett	  lärare	  redskap	  att	  förflytta	  undervisningen	  
från	  det	  traditionella	  klassrummet	  ut	  i	  skogen.	  Skogen	  i	  Skolan	  har	  
också	  visat	  på	  möjligheter	  att	  föra	  in	  skogen	  i	  klassrummet	  och	  arbeta	  
vidare	  med	  de	  praktiska	  övningarna	  i	  skogen	  på	  ett	  teoretiskt	  plan	  i	  
skolans	  klassrum.	  Lärarna	  får	  på	  så	  vis	  en	  positiv	  hjälp	  i	  att	  förena	  skog	  
i	  skola	  och	  nå	  de	  mål	  som	  står	  i	  skolans	  styrdokument.	  På	  detta	  vis	  blir	  
Skogen	  i	  Skolan	  en	  resurs	  för	  skolan.	  
Vår	  önskan	  är	  framöver	  att	  visa	  på	  skogens	  sociala	  värden	  än	  mer	  än	  
vad	  som	  redan	  görs	  idag.	  Vi	  vill	  också	  visa	  än	  mer	  på	  skogens	  positiva	  
och	  bidragande	  värde	  vad	  gäller	  miljö	  och	  klimat.	  
För	  att	  stärka	  undervisningen	  i	  skogen	  som	  ett	  naturligt	  inslag	  i	  skolans	  
verksamhet	  arbetar	  Skogen	  i	  Skolan	  på	  att	  på	  alla	  sätt	  stötta	  det	  
utomhusbaserande	  lärandet	  och	  framhålla	  de	  rön	  som	  utformas	  kring	  
utomhuspedagogiken.	  
I	  realtid	  och	  på	  sikt	  kan	  Skogen	  i	  Skolan	  bidra	  till	  att	  öka	  intresset	  för	  
skog,	  och	  kunskaper	  om	  skog,	  samt	  främja	  bilden	  av	  skogliga	  
utbildningar	  och	  yrkesinriktning	  inom	  skogsnäringen	  som	  högst	  
positiv	  och	  hållbar.	  
Då	  vistelse	  utomhus	  i	  skog	  främjar	  hälsan	  och	  kan	  leda	  till	  ökat	  
fritidsintresse	  kan	  resultatet	  bli	  en	  syn	  på	  skogen	  som	  ett	  område	  av	  
vikt.	  
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Bakgrund	  
	  
Skogen	  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.	   

1973	  Skogen	  i	  Skolan	  är	  en	  organisation	  med	  direkt	  kontakt	  med	  
skolan.	  Den	  första	  ordföranden	  var	  Stig	  Löfquist,	  Umeå	  universitet,	  vid	  
hans	  sida	  projektledaren	  Rolf	  Holmgren.	  Båda	  två	  har	  erhållit	  
utmärkelsen	  Guldkvisten	  av	  Föreningen	  Skogen.	  Läroplanen	  för	  
betonade	  då	  ökad	  samverkan	  mellan	  skola	  och	  samhälle,	  och	  mötte	  
skogsnäringens	  önskan	  att	  nå	  ut	  i	  skolan	  med	  kunskap	  och	  intresse.	  
Kontaktnätet	  med	  lärarutbildningen	  var	  viktigt	  och1976	  hölls	  första	  
utbildningsomgången	  för	  lärarstuderande.	  	  

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.	  

1986	  blev	  Bo	  Nilsson	  ordförande	  och	  la	  tillsammans	  med	  projektledare	  
Hans	  Norberg.	  Deras	  tydligt	  talande	  positiva	  resultat	  gjorde	  att	  
verksamheten	  fortsatte	  framåt.	  Att	  få	  in	  skrivningen	  om	  att	  det	  skulle	  
vara	  verksamhet	  på	  ”Skolans	  villkor”	  med	  godkända	  läromedel	  och	  
med	  regionsamordnare	  där	  en	  var	  från	  skolans	  värld	  och	  en	  från	  
Skogsstyrelsen	  var	  viktigt.	  Skolskogsarbetet	  startade;	  en	  skog/del	  av	  
skog	  som	  skolan	  får	  använda	  i	  samförstånd	  med	  markägaren.	  Den	  
första	  Skolskogen	  var	  1982	  på	  Gotland	  och	  1991	  fanns	  det	  164	  
Skolskogar	  runt	  om	  i	  landet.	  

Bo	  Nilsson,	  Kalles	  Karlsson	  och	  Billy	  Ederlöf	  var	  med	  om	  att	  få	  ta	  emot	  
FN:s	  pris	  då	  Skogen	  i	  Skolan	  blev	  utsedd	  till	  Världens	  bästa	  skolprojekt.	  

KSLA	  tog	  fram	  Silverplaketten	  för	  att	  uppmärksamma	  de	  som	  gjorde	  
viktiga	  insatser	  för	  de	  s	  k	  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.	  Det	  primära	  nu	  
var	  att	  utveckla	  läromedel,	  föra	  dialog	  inom	  nätverket,	  ta	  tillvara	  
kompetens	  och	  genomföra	  kurser/konferenser	  på	  vetenskaplig	  
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grund.Kopplingen	  till	  SLU	  och	  pedagogik	  inom	  universitet	  var	  därför	  
viktig.	  Det	  visar	  vikten	  av	  samverkan	  mellan	  skogsnäring,	  
skogsforskning	  och	  skolans	  pedagogiska	  forskning.	  

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.	  	  

1996	  kom	  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	  fick	  KSLA:s	  silverplakett	  för	  sina	  pedagogiska	  
nytänkande	  insatser	  för	  Skogsindustrin	  och	  Skogen	  i	  Skolan.	  

2000	  Adjunkt	  Bodil	  Nilsson,	  Lärarutbildningen	  Sthlm,	  mottog	  KSLA:s	  
silverplakett	  för	  pedagogiskt	  nytänkande	  i	  samverkan	  med	  kommuner.	  

2001	  Birgitta	  Wilhelmsson	  blir	  ordförande,	  och	  projektledare	  var	  Billy	  
Ederlöf	  och	  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.	  

2002	  invigs	  den	  1000:e	  skolskogen	  i	  Djurås	  i	  Dalarna.	  Fortbildnings-‐
ledare	  Bo	  Nilsson	  Bjurholm,	  mottog	  KSLA:s	  silverplakett	  för	  sina	  
insatser	  att	  bygga	  internationella	  nätverk	  och	  marknadsföra	  SiS.	  

2004	  ingår	  Skogen	  i	  Skolan	  i	  Europeiska	  Kommissionens	  program	  
Wood	  &	  Paper	  –	  Opportunities	  for	  Generations.	  

2005	  till	  2011	  kommer	  läromedlen;	  Skogen	  efter	  stormen,	  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	  1970-‐talet	  fick	  en	  ny	  layout	  2006	  
och	  ersätts	  sedan	  av	  ett	  elektroniskt	  informationsbrev.	  	  Fem	  miljoner	  
kronor	  beviljades	  av	  Skogssällskapet	  för	  läromedel.	  

2008	  övergår	  Birgitta	  Wilhelmsson	  till	  Umeå	  universitet	  och	  Erika	  
Nilsson	  är	  regionsamordnare	  för	  Region	  Västerbotten.	  

2011	  övertar	  Föreningen	  Skogen	  verksamheten	  och	  ansvaret	  för	  ett	  
nationellt	  kansli	  för	  Skogen	  i	  Skolan.	  Nationellt	  kansli	  består	  av	  vd	  
Bengt	  Ek,	  kommuniktions-‐	  och	  webbansvarig	  Gunilla	  Häggström,	  och	  
2013	  tillkommer	  verksamhetsledare	  Åsa	  Godeau.	  	  

2013	  har	  Skogen	  i	  Skolan	  kompletterat	  sina	  läromedel	  för	  att	  
understryka	  vikten	  av	  att	  vara	  en	  verksamhet	  som	  	  anpassar	  sig	  efter	  
skolans	  villkor,	  enligt	  läroplanen,	  Lgr11,	  och	  även	  förskolan,	  Lpfö98.	  	  
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Aktiviteters	  omfattning	  
	  
•	  61	  fortbildningsdagar	  har	  genomförts	  för	  949	  pedagoger,	  från	  över	  
145	  skolor.	  Pedagogerna	  har	  fått	  utomhuspedagogiska	  verktyg	  och	  har	  
möjlighet	  att	  sprida	  det	  till	  15900	  elever	  och	  barn.	  
	  
• 160	  blivande	  lärare	  under	  lärarutbildning	  har	  deltagit.	  
	  
•	  51	  politiker,	  tjänstemän	  och	  skolledare	  har	  inbjudits	  till	  	  
informations-‐,	  utbildnings-‐	  och	  aktivitetsdagar	  för	  att	  möjliggöra	  
utvecklingen	  av	  undervisningen	  i	  skogen	  och	  behovet	  av	  att	  
tillgängliggöra	  skolskogar.	  
	  
•	  Ytterligare	  ett	  stort	  antal	  aktiviteter	  har	  genomförts	  i	  syfte	  att	  få	  
kommuner	  och	  skolor	  att	  uppmärksamma	  värdet	  av	  utomhusbaserad	  
undervisning.	  Under	  dessa	  har	  ca	  1500	  förskollärare	  och	  ca	  2700	  
lärare	  och	  ca	  9400	  elever	  deltagit.	  
	  
•	  Minst	  18	  inslag	  i	  lokal	  och	  regional	  media	  samt	  ett	  flertal	  inslag	  i	  
nationell	  media	  har	  gjorts.	  
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Frågeställning	  
	  
Frågorna	  som	  har	  använts	  som	  underlag	  till	  denna	  utvärdering	  har	  gått	  
ut	  till	  Skogen	  i	  Skolans	  tio	  regioner	  och	  dess	  regionsamordnare.	  
	  
Till	  regionala	  samordnare	  

! Hur	  många	  fortbildningsdagar	  har	  ni	  genomfört	  2013?	  
! Hur	  många	  pedagoger	  har	  deltagit	  vid	  fortbildning	  2013?	  
! Hur	  många	  skolor	  har	  varit	  representerade	  vid	  

fortbildningstillfällena	  2013?	  
! Vilket	  antal	  elever	  uppskattar	  du	  har	  tagit	  del	  av	  sina	  lärares	  

fortbildning?	  
! Hur	  många	  politiker/tjänstemän/skolledare	  har	  inbjudits	  till	  

informations-‐,	  utbildnings-‐	  och	  aktivitetsdagar	  för	  att	  möjliggöra	  
utvecklingen	  av	  undervisningen	  i	  skogen	  och	  behovet	  av	  att	  
tillgängliggöra	  skolskogar	  under	  2013?	  	  

! Minst	  hur	  många	  inslag	  har	  gjorts	  i	  lokal	  och	  regional	  media	  
kring	  SiS-‐aktiviteter	  under	  2013?	  

	  
Samlad	  bild	  av	  fortbildning	  med	  Skogen	  i	  Skolan	  
	  

Den	  samlade	  bilden	  av	  Skogen	  i	  Skolans	  aktiviteter	  under	  2013	  
visar	  ett	  positivt	  underlag	  av	  deltagare	  som	  ger	  fortbildningen	  ett	  
värde	  med	  kommentarer	  som	  visar	  på	  att	  fortbildningen	  var	  både	  
lärorik,	  och	  inspirerande.	  Många	  vittnar	  också	  om	  hälsoaspekterna	  
med	  utedagarna	  och	  om	  hur	  stressnivån	  som	  infinner	  sig	  i	  skolans	  
lokaler	  var	  borta.	  	  
I	  och	  med	  att	  Skogen	  i	  Skolans	  läromedel	  och	  övningsmaterial	  har	  
distribuerats	  till	  nya	  skolor	  och	  fler	  skolskogar	  registrerats	  så	  
innebär	  detta	  en	  möjlighet	  till	  ökad	  andel	  undervisning	  i	  skogsmiljö.	  	  
Skogen	  i	  Skolan	  har	  under	  2013	  deltagit	  i	  nätverk	  och	  under	  mässor	  
och	  på	  så	  sätt	  visat	  sin	  styrka	  som	  aktör	  inom	  spridande	  av	  
skogssektorns	  budskap	  och	  utomhuspedagogiska	  övningar	  i	  skoglig	  
miljö.	  
Många	  deltagare	  uppger	  att	  deras	  inställning	  till	  utomhuspedagogik	  
i	  skoglig	  miljö	  påverkats	  positivt	  av	  fortbildningen	  och	  flertalet	  
anger	  också	  att	  deras	  inställning	  till	  natur	  och/eller	  miljö	  kopplat	  
till	  undervisning	  påverkats	  positivt.	  	  
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Trots	  att	  fortbildningen	  hölls	  i	  skogar	  i	  närheten	  av	  skolan	  anger	  en	  
tredjedel	  av	  deltagarna	  att	  fortbildningen	  ändå	  bidragit	  med	  
kunskaper	  om	  nya	  skogsområden	  lämpliga	  för	  undervisning.	  

	  
Frågeställning	  inför	  2014	  
	  
Till	  regionala	  samordnare	  

! Hur	  många	  fortbildningsdagar	  har	  ni	  genomfört	  2014?	  
! Hur	  många	  pedagoger	  har	  deltagit	  vid	  fortbildning	  2014?	  
! Hur	  många	  skolor	  har	  varit	  representerade	  vid	  

fortbildningstillfällena	  2014?	  
! Vilket	  antal	  elever	  uppskattar	  du	  har	  tagit	  del	  av	  sina	  lärares	  

fortbildning?	  
! Hur	  många	  politiker/tjänstemän/skolledare	  har	  inbjudits	  till	  

informations-‐,	  utbildnings-‐	  och	  aktivitetsdagar	  för	  att	  möjliggöra	  
utvecklingen	  av	  undervisningen	  i	  skogen	  och	  behovet	  av	  att	  
tillgängliggöra	  skolskogar	  under	  2014?	  	  

! Minst	  hur	  många	  inslag	  har	  gjorts	  i	  lokal	  och	  regional	  media	  
kring	  SiS-‐aktiviteter	  under	  2014?	  

	  
Till	  deltagare	  vid	  fortbildning/information/aktiviteter	  	  

! Hur	  är	  ditt	  samlade	  betyg	  av	  fortbildningen?	  Ge	  gärna	  
kommentarer.	  

! Har	  fortbildningen	  lett	  till	  en	  ökad	  undervisning	  i	  skogsmiljö?	  
! Har	  fortbildningen	  lett	  till	  ett	  intresse	  för	  skolskog?	  
! Vill	  du/ni	  ha	  ett	  skolsamarbete	  med	  Skogen	  i	  Skolan?	  
! Hur	  har	  fortbildning	  ändrat	  din	  syn	  på	  utomhuspedagogik?	  
! Har	  du/ni	  fått	  information	  om	  vad	  som	  finns	  för	  SiS	  aktiviteter	  i	  

regionen?	  
! Hur	  har	  din	  syn	  på	  skog	  som	  ett	  område	  för	  rekreation	  

förändrats	  efter	  fortbildningen?	  
! Har	  du	  fått	  information	  kring	  skogen	  som	  främjare	  av	  klimat	  och	  

miljö?	  Kan	  du	  använda	  detta	  i	  din	  undervisning?	  
! Har	  aktiviteterna	  med	  Skogen	  i	  Skolan	  ändrat	  din	  syn	  på	  

utomhuspedagogik?	  
! Har	  du	  kunnat	  omvandla	  dina	  skogliga	  kunskaper	  till	  ett	  mer	  

generellt	  undervisningsarbete?	  
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Utomhusbaserat	  lärande	  
Studier	  inom	  och	  utanför	  Sverige	  har	  gjorts	  kring	  varför	  
utomhusbaserade	  arbetsmetoder	  leder	  till	  positiva	  kognitiva	  
effekter.	  Flera	  forskares	  och	  lärares	  ståndpunkt	  är	  positiva	  till	  att	  
främja	  utvecklingen	  i	  skola	  och	  utbildning	  mot	  mer	  utomhusvistelse.	  
Att	  utomhusvistelse	  blandat	  med	  inomhusaktiviteter	  bidrar	  till	  elevers	  
utveckling	  då	  naturen	  hjälper	  till	  att	  förbättra	  hälsan,	  sociala	  
färdigheter,	  öka	  på	  uppmärksamheten	  och	  genom	  det	  senare	  bidrar	  till	  
förbättrad	  inlärning,	  är	  både	  danska	  undervisningsminister	  och	  
miljöminister	  överens	  om	  och	  delade	  sin	  hållning	  med	  många	  svenska	  
forskare,	  och	  med	  oss,	  verksamma	  inom	  Skogen	  i	  Skolan.	  
Detta	  sker	  med	  hänvisning	  bland	  andra	  till	  den	  longitudinella	  
forskningsstudien	  av	  utomhusundervisning	  i	  högstadiemiljöer	  gjord	  av	  
Emilia	  Fägerstam.	  Varför	  ett	  positivt	  resultat?	  För	  att	  förmågan	  att	  
samarbeta	  och	  kommunicera	  stärks	  samt	  att	  utomhusundervisning	  
som	  strategi	  gynnar	  inlärningen.	  
Utomhusundervisning	  är	  en	  ovanlig	  undervisningsform	  i	  svenska	  
högstadier	  och	  lärare	  och	  skolledning	  befinner	  sig	  ofta	  i	  tron	  att	  
undervisningen	  utomhus	  tar	  längre	  tid	  att	  planera	  och	  genomföra,	  samt	  
att	  kursplanerna	  inte	  är	  anpassade	  till	  detta.	  Förhoppningsvis	  ska	  nu	  
fler	  lärare	  och	  rektorer	  anamma	  en	  undervisning	  i	  utomhusmiljö	  då	  
studien	  visar	  att	  arbetet	  för	  lärarna	  lättade	  och	  att	  eleverna	  på	  alla	  sätt	  
får	  en	  mer	  mångfacetterad	  undervisning	  i	  samtliga	  ämnen!	  Eleverna	  
mådde	  bättre	  psykiskt	  och	  fysiskt,	  mindes	  undervisningsmoment	  
bättre,	  ökade	  sina	  sociala	  kompetenser,	  kom	  till	  tals,	  blev	  
miljömedvetna	  och	  mindre	  stressade	  –	  en	  mer	  effektiv	  lärandestrategi.	  
Emilia	  Fägerstams	  studie	  visar	  klart	  att	  utomhusgrupperna	  visade	  
bättre	  utveckling	  av	  skolresultaten!	  
Britt	  Lindahl	  redovisar	  i	  sin	  doktorsavhandling	  hur	  attityderna	  och	  
intresset	  för	  naturvetenskap	  och	  teknik	  hos	  elever	  i	  skolår	  5	  till	  9	  
förändras.	  (Sandin	  &	  Säljö	  2006:234)	  Hennes	  studie	  är	  även	  den	  en	  
longitudinell	  studie	  då	  hon	  har	  följt	  samma	  elever	  under	  en	  längre	  tid.	  
Studien	  pekar	  på	  hur	  eleverna	  under	  år	  5	  och	  6	  är	  positiva	  och	  
förväntansfulla	  inför	  undervisningen	  som	  ges	  kring	  det	  
naturvetenskapliga	  området.	  Emellertid	  orsakar	  en	  påver	  läromiljö	  och	  
ett	  för	  eleverna	  icke-‐existerande	  syfte	  med	  studierna	  att	  eleverna	  i	  år	  7,	  
8	  och	  9	  tappar	  motivationen.	  I	  år	  5	  experimenteras	  och	  laboreras	  det	  i	  
undervisningen	  men	  redan	  i	  år	  6	  börjar	  eleverna	  sakna	  laborationer	  i	  
sin	  undervisning.	  Flickorna	  tappar	  här	  också	  mer	  av	  sitt	  intresse	  till	  
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skillnad	  från	  pojkarna	  som	  ser	  mer	  positivt	  på	  naturvetenskapen	  som	  
fält.	  Skogen	  i	  Skolan	  ligger	  här	  i	  framkant	  vad	  gäller	  att	  erbjuda	  lärare	  
och	  elever	  en	  fantastisk	  läromiljö	  med	  skogen	  som	  klassrum.	  
Olika	  studier	  visar	  vidare	  att	  praktiska	  erfarenheter	  och	  exkursioner	  
ska	  ses	  som	  lärandediskussioner	  i	  sig	  och	  att	  de	  i	  skolan	  aktiva	  
pedagogerna	  måste	  utveckla	  elevernas	  lärande	  i	  de	  miljöer	  där	  
laborationer	  och	  exkursioner	  utförs.	  	  
Gustav	  Helldén	  (Sandin	  &	  Säljö	  2006:248)	  hävdar	  att	  laborationer	  och	  
exkursioner	  ska	  ses	  som	  lärandediskussioner	  i	  sig	  och	  att	  de	  i	  skolan	  
aktiva	  pedagogerna	  måste	  utveckla	  elevernas	  lärande	  i	  de	  miljöer	  där	  
laborationer	  och	  exkursioner	  utförs.	  
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Beskrivning	  av	  Skogen	  i	  Skolans	  verksamhet	  
 

Syfte	  med	  Skogen	  som	  klassrum	  

Skogen	  i	  Skolan	  vill	  sprida	  kunskap	  om	  skog	  och	  intresse	  för	  skog	  och	  i	  
förlängningen	  öppna	  för	  en	  positiv	  syn	  på	  skoglig	  utbildning	  och	  leda	  
till	  yrke	  inom	  skogsnäringen.	  Skogen	  i	  Skolans	  ståndpunkt	  är	  att	  de	  
utomhusbaserade	  arbetsmetoderna	  går	  att	  applicera	  på	  och	  i	  skogen.	  
Skogen	  i	  Skolan	  vänder	  sig	  med	  läromedel	  och	  pedagogiskt	  material	  till	  
förskolan	  och	  till	  grundskolan	  9	  år.	  Genom	  alla	  stadier	  vill	  vi	  visa	  på	  ett	  
förhållande	  till	  skogen	  som	  beskriver	  skogens	  sociala	  värden.	  	  

Vår	  verksamhetsidé	  bygger	  på	  erfarenheter	  med	  skolor	  och	  skolskogar	  
där	  Skogen	  i	  Skolan	  har	  anpassat	  sig	  till	  skolans	  villkor	  och	  bidragit	  till	  
skolans	  uppdrag.	  På	  många	  håll	  görs	  strålande	  insatser	  till	  förmån	  för	  
vår	  pedagogiska	  tanke,	  mässor	  hålls,	  aktiviteter	  genomförs	  och	  
avhandlingar	  skrivs.	  	  
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Läromedel	  

Skogen	  i	  Skolans	  läromedel	  vänder	  sig	  till	  förskolan	  och	  till	  
grundskolan	  med	  förskoleklass.	  Läromedlen	  kan	  även	  användas	  i	  
skolans	  fritidsverksamhet.	  Vi	  har	  läromedlen;	  Boken	  om	  skogen,	  
skogens	  produkter,	  Skogen	  och	  klimatet,	  Skogen	  och	  samhället,	  
Möjligheter	  i	  skolskogen	  och	  Mat	  i	  skogen.	  Vi	  har	  från	  hösten	  2013	  även	  
ett	  kompletterande	  läromedelsmaterial	  som	  är	  uppdelat	  på	  förskola,	  år	  
1-‐3,	  år	  4-‐6	  och	  år	  7-‐9	  i	  grundskolan,	  dessa	  är	  uppdaterade	  och	  
anpassade	  efter	  förskolan	  läroplan	  Lpfö98	  och	  grundskolans	  läroplan	  
Lgr11.	  Skogen	  i	  Skolan	  har	  på	  vår	  webbsida	  ett	  flertal	  övningar	  som	  går	  
att	  ladda	  ned.	  	  

Vi	  erbjuder	  även	  skolskogslådan	  som	  har	  en	  mängd	  verktyg	  och	  
övningar	  att	  göra	  i	  skogen.	  

Lärarutbildningar	  

I	  Skogen	  i	  Skolans	  10	  regioner	  ges	  utbildningar	  och	  fortbildningar	  för	  
lärare	  och	  förskolans	  pedagoger.	  Även	  skolledare	  och	  studie-‐	  och	  
yrkesvägledare	  är	  välkomna	  till	  fortbildningsdagar.	  

Skogen	  i	  Skolan	  arbetar	  också	  med	  Högskolor	  med	  lärarprogrammet.	  
Vi	  hjälper	  här	  högskolorna	  att	  lägga	  upp	  ett	  metodisk	  och	  didaktiskt	  
program	  för	  utomhuspedagogiken	  i	  skoglig	  miljö.	  

Nätverksarbete	  

Genom	  mässor	  som	  Förskolemässan	  i	  Malmö,	  Skolforum	  i	  Stockholm	  
och	  Bokmässan	  i	  Göteborg	  träffar	  vi	  och	  informerar	  om	  verksamheten	  
samt	  förevisar	  våra	  läromedel.	  

Genom	  utomhuspedagogiska	  nätverk	  som;	  LEAF,	  FEE,	  European	  Forest	  
Pedagogics,	  Utenavet	  och	  Naturens	  År	  deltar	  Skogen	  i	  Skolan	  vid	  
gemensamma	  aktiviteter	  och	  mässor	  varav	  Ute	  är	  Inne	  är	  en	  av	  dessa.	  

Pedagogiskt	  samarbete	  

Skogen	  i	  Skolan	  erbjuder	  kurser	  för	  förskola	  och	  grundskola	  på	  
Skansen	  i	  Stockholm.	  Detta	  görs	  i	  Skogens	  Hus	  med	  Skansens	  
pedagoger	  som	  samarbetspartners.	  
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Kommunikation	  och	  media	  
Kommunikation	  och	  informationsspridning	  har	  vänt	  sig	  till	  ett	  flertal	  
målgrupper;	  skolor,	  skogsnäringen,	  lokala	  politiska	  beslutsfattare	  och	  
myndigheter	  samt	  Skogen	  i	  Skolans	  medlemmar.	  

Informationsspridning	  

Information	  har	  spridits	  löpande	  via	  följande	  kanaler:	  

! Aktivitetsdagar	  med	  utbildning	  och	  idéer	  om	  hur	  man	  kan	  arbeta	  
med	  Skogen	  i	  Skolans	  läromedel	  och	  material	  

! Handledning	  om	  hur	  skolor	  kan	  starta	  en	  skolskog	  
! Information	  till	  lokala	  politiker	  och	  tjänstemän	  om	  vikten	  och	  

behovet	  av	  skolskogar	  
! Sammanställning	  och	  utskick	  av	  aktuell	  forskning	  och	  

examensarbeten	  rörande	  utomhusbaserat	  lärande	  
! Utställare	  under	  mässor	  som	  Förskolemässan	  i	  Malmö,	  

Bokmässan	  i	  Göteborg,	  Skolforum	  i	  Stockholm.	  
! Aktörer	  på	  konferenser	  med	  Tankesmedjan	  och	  Ute	  är	  Inne	  
! Föredrag	  på	  konferenser	  Skogen	  i	  Skolans	  40-‐års	  jubileum,	  

Skogsstyrelsen,	  Skogsnäringsveckan	  för	  att	  nämna	  några.	  
! Roll	  up,	  broschyrer,	  foldrar	  på	  svenska	  och	  engelska	  
! Nyhetsbrev	  
! Webbplats	  
! Twitter	  och	  Facebook	  

Kommunikation	  mellan	  regionala	  samordnare,	  kontaktpersoner	  
och	  nationellt	  kansli	  

Samtliga	  regionsamordnare	  har	  haft	  god	  kontakt	  med	  skolor.	  I	  en	  del	  
fall	  har	  skolor	  där	  en	  kontaktperson	  slutat	  inte	  anmält	  ny	  
kontaktperson	  vilket	  orsakat	  att	  kommunikationen	  har	  stannat	  av.	  Ett	  
par	  regionala	  samordnare	  har	  uttryckt	  en	  önskan	  om	  att	  få	  nationell	  
hjälp	  med	  webbsidor.	  

I	  sina	  verksamhetsberättelser	  skriver	  de	  flesta	  regionala	  styrgrupper	  
att	  kontakten	  med	  nationellt	  kansli	  har	  varit	  tillräcklig	  och	  god.	  En	  del	  
samordnare	  har	  efterfrågat	  mer	  stöd	  och	  andra	  har	  behövt	  mindre	  
stöd.	  	  
Handledning	  och	  stöd	  i	  och	  med	  pressmeddelanden	  och	  mediakontakt	  
har	  varit	  bra.	  Kontakter	  i	  och	  med	  utbildningar	  för	  lärare	  har	  fungerat	  
bra.	  	  


