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Förord 
Skolans uppdrag är att främja lärande som stimulerar alla elever. Kunskap uttrycks 
i olika former och måste därför förmedlas på olika sätt. Alla sätt ska dock upp-
muntra en harmonisk utveckling av eleverna.

Skogen i Skolan finns över hela Sverige och har funnits sedan 1973. Skogen i 
Skolan är ett samarbete mellan skogsnäringen och skolan. Vår idé bygger på ett 
arbete på skolans villkor, och en anpassning till skolans villkor.

Vårt sätt grundar sig på ett utomhusbaserat lärande. Det spelar ingen roll var i 
landet skolan ligger eftersom vi genom kommunala och privata skogsägare kan få 
den bästa miljö för lärande någon kan önska sig! 

Vi erbjuder seminarier och fortbildning för lärare, skolledare, rektorer och studie- 
och yrkesvägledare. Vi ger ett helhetskoncept med läromedel, skolskogslåda som 
innehåller en massa nyttigt ”godis” som ger underlag för övningar i skogen. Det 
spelar heller ingen roll om skolan har tillgång till en liten skogsdunge eller en 
stor skolskog, vi anpassar skogen till ett klassrum eller till en produktionsplats där 
skolan kan verka året om. Självklart kan lärplattor och annan skolmaterial tas med 
ut i skogen och självklart kan skogen följa med tillbaka till skolans lokaler också!

I våra läromedel kan i stort sett alla skolämnen rymmas, vilket kan leda till för-
beredelser för nationella prov, omdömen och loggbokskrivande. Vi ser också till att 
teman som energi, klimat, samhälle, integration, samarbete och hälsoaspekter ryms. 

Kontakta oss gärna för mer information!

Åsa Godeau, verksamhetsledare
Nationellt kansli Skogen i Skolan
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I den här övningen får ni arbeta i 
grupp. Uppdraget är att gömma en 
skatt i skogen. Sedan ritar ni en skatt-
karta och låter en annan grupp försöka 
hitta skatten med hjälp av er karta.

Er lärare berättar om övningen och 
visar startpunkten. Dessutom får ni en 
sak som ska föreställa er skatt.

Att prata om

 Vad kan man ta hjälp av när man 
ritar en karta?

 Prata om enkla kartors uppbyggnad?
 Hur kan en skattkarta se ut?

Nu får ni gå ut i skogen och gömma 
skatten.

Samarbeta i gruppen och rita en skatt-
karta tillsammans som visar vägen från 
start till skatten.

Nu får ni byta karta med en annan
grupp och försöka hitta den andra
gruppens skatt med hjälp deras kartan.

Dina tankar

Vad har du har lärt dig i övningen?

Skattjakten

1

2

3

4
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I den här övningen får ni arbeta med 
att locka fler unga till skogen. Ni 
kommer att arbeta tillsammans i olika 
grupper med att göra affischer som ska 
marknadsföra skogen.

Er lärare berättar om övningen och 
delar in er i grupper.

 Gå runt lite i skogen och sätt er 
sedan ner gruppvis.

 Prata om vilka saker man bara kan 
göra när man är i skogen.

 Rita och skriv om olika saker som ni 
kommer på.

 När ni är tillbaka i klassrummet får 
ni börja göra en affisch.

 Ni kan använda de teckningarna ni 
gjorde i skogen.

 Hitta på en rubrik till affischen och 
texter till bilderna.

Nu får ni sätta upp affischen i klass-
rummet och presentera ert arbete.
 
Dina tankar

Vad har du har lärt dig i den här 
övningen?

Få ut andra i skogen

1

2

3

4
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I den här övningen får ni samla löv 
som ni sedan använder för att med 
hjälp av klister och papper skapa vackra 
höstlövstavlor.

Er lärare berättar om övningen.

Arbeta i grupp.

 Varje grupp får en korg.
 Leta efter löv som ni tycker är fina.
 Löven kan ni plocka från marken 

eller från grenar på träden.

Gå tillbaka till skolan för att torka 
löven.

Att torka löven tar lite tid, de måste 
ligga i press under ett par dagar.

Efter ett par dagar kan ni arbeta vidare. 
Med hjälp av lim och papper kan ni 
skapa tavlor med de torkade löven.

Att prata om:

 Vad händer med löven under 
vintern?

 Vad använder träden löv till?
 Hur använder skogens invånare 

löven?

Dina tankar

Vad har du har lärt dig i övningen?

Hösttavlor

1

2

3

4

Faktaruta
Lövets kretslopp äger rum varje år. 
När lövet faller till marken tas det 
om hand av bakterier, svampar, 
daggmaskar, tusenfotingar, hopp-
stjärtar och andra insekter som 
omvandlar löven till jord. 
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Lukta, känna, gissa
I den här övningen får du gissa på olika 
saker från skogen genom att känna 
och lukta. Ni arbetar i grupper och den 
grupp som får flest rätt vinner.
  

 Varje grupp får en korg.
 Leta upp fem föremål i skogen och 

lägg i korgen.
 Försök hålla hemligt vad ni har i 

korgen.

Nu får ni sitta på marken mitt emot en 
annan grupp.

 Ena gruppens elever binder för sina 
ögon med halsdukar.

 Den andra gruppen räcker över en 
sak i taget.

 Eleverna med förbundna ögon får 
gissa på sakerna genom att lukta och 
känna på dem.

 Gissar man rätt får man behålla 
saken.

 Gruppen som gissar rätt på flest 
saker vinner.

Dina tankar

Vad har du har lärt dig i övningen?

Lukta, känna, gissa

1

2
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I den här övningen får ni samla på 
 saker som ni hittar i skogen. Sedan får 
ni sortera och ordna det som ni har 
 hittat efter art och storlek.

Er lärare berättar om övningen och 
delar in er i grupper.

Leta efter och samla ihop så många 
olika saker ni hinner på fem minuter. 
Lägg allt ni hittar på en bestämd plats.

Sortera de saker ni har hittat efter art, 
lägg till exempel löv för sig och kottar 
för sig.

Att prata om
 Hur delar man in olika saker i 

skogen, till exempel träd, djur, svampar 
och även olika typer av skog?

 Vad är en art?

Sortera era saker från stort till smått. 
Försök även namnge allt som ni har 
hittat, till exempel grankotte, eklöv och 
så vidare.

Fördjupning och variation
Leta efter det största trädet

Arbeta vidare i grupper och leta upp 
det största trädet som er lärare väljer, 
till exempel största granen eller största 
eken.

Gissa hur högt trädet är och jämför 
med andra saker som till exempel män-
niskor och hus.

Uppföljning på skolan
Välj ut fem föremål att ta med tillbaka 
till skolan. 

 Fundera på vilka saker som väger 
mest.

 Vilka saker tror ni flyter? 
 Varför flyter vissa saker och inte 

andra? 

Testa sedan de olika sakerna i en balja 
med vatten.

Dina tankar
Vad har du har lärt dig i övningen?

Samla på stort och smått

1

2

3

4
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Att bygga ett vindskydd är en rolig 
 uppgift att göra tillsammans. Det 
 färdiga vindskyddet kan fungera som 
en samlingsplats i skogen.

Läraren berättar om övningen och ni 
får se en liten film.

Att prata om

 Vad får man göra i skogen?
 Vad får man inte göra i skogen?
 Vad är allemansrätten?

Läraren delar in er i grupper med olika 
uppgifter.

Nu får ni hitta en bra plats för att bygga 
vindskyddet på.

När ni har hittat en bra plats är det dags 
att bygga stommen till vindskyddet.

När stommen är klar hjälps alla åt att 
täcka stommen med granris 
(eller presenning).

Dina tankar

Vad har du har lärt dig i övningen?

Bygg ett vindskydd

1

2

3

4

5
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Koppling till centralt innehåll 
i grundskolans kurser

Svenska

Bild

Idrott och hälsa

Teknik

Strategier för att skriva olika 
typer av texter med anpassning 

till deras typiska uppbyggnad och 
språkliga drag. Skapande av texter 
där ord och bild samspelar.

Plana och formbara material, 
till exempel papper, lera, gips 

och naturmaterial och hur dessa kan 
användas i olika bildarbeten.

Säkerhet och hänsynstagande 
i samband med lekar, spel och 

vid natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön 
och enkla kartors uppbyg-

gnad.  Begrepp som beskriver rums-
uppfattning.

Teckning, måleri, modellering 
och konstruktion.

Lekar och rörelse i natur- och 
utemiljö.

Egna konstruktioner där man 
tillämpar enkla mekanismer.

Muntliga presentationer och 
muntligt berättande om vardag-

snära ämnen för olika mottagare. 
Bilder och andra hjälpmedel som kan 
stödja presentationer.

Framställning av berättande 
bilder, till exempel sagobilder.

Ord och begrepp för och sam-
tal om upplevelser av lek, hälsa, 

natur- och utevistelser.

Olika element som bygger upp 
en bild: färg, form, linje, yta 

samt för- och bakgrund.

Allemansrättens grunder.
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Matematik

SO

Naturliga tal och deras egen-
skaper samt hur talen kan delas 

upp och hur de kan användas för att 
ange antal och ordning.

Människans upplevelser av ljus, 
ljud, temperatur, smak och doft 

med hjälp av olika sinnen.

Årstidsväxlingar i naturen och 
hur man känner igen årstider. 

Djurs och växters livscykler och an-
passningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och 
hur de kan sorteras, grupperas 

och artbestämmas samt namn på 
några vanligt förekommande arter.

Materials egenskaper och hur 
material och föremål kan sort-

eras efter egenskaperna utseende, 
magnetism, ledningsförmåga och om 
de flyter eller sjunker i vatten.

Förnybara energitillgångar, till 
exempel sol- och vindenergi 

och alternativa drivmedel.

Matematisk formulering av 
frågeställningar utifrån enkla 

vardagliga situationer.

Rumsuppfattning med hjälp 
av mentala kartor och fysiska 

kartor över till exempel närområdet 
och skolvägar. Storleksrelationer och 
väderstreck samt rumsliga begrepp, 
till exempel plats, läge och gräns.

Enkla fältstudier och observa-
tioner i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga under-
sökningar.

Dokumentation av naturveten-
skapliga undersökningar med 

text, bild och andra uttrycksformer

NO
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Ur läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Lgr11)

Förskolans värdegrund och uppdrag

Grundläggande värden
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället 
vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också 
främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö.

En likvärdig utbildning
Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna 
att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 
oberoende av könstillhörighet.

Rättigheter och skyldigheter
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla 
kunskap om grundläggande demokratiska värder-
ingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska 
arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 
delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga 
att ta ett personligt ansvar.

Skolans uppdrag
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det 
aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har 
leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig 
kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla 
elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
skoldagen.

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa 
övergripande perspektiv
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både 
att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka 
och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 
övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen 
ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt 
att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 
utveckling.

Övergripande mål och riktlinjer
Kunskaper
Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgån-
gen grundskola

 kan använda det svenska språket i tal och skrift på 
ett rikt och nyanserat sätt,

 kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt 
ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare 
främmande språk på ett funktionellt sätt,

 kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare 
studier och i vardagslivet,

 kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, 
tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och 
estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i 
samhällsliv och vardagsliv,

 kan lösa problem och omsätta idéer i handling på 
ett kreativt sätt,

 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra och känna tillit till sin egen 
förmåga,

 kan använda sig av ett kritiskt tänkande och 
självständigt formulera ståndpunkter grundade på 
kunskaper och etiska överväganden,

 har fått kunskaper om förutsättningarna för en god 
miljö och en hållbar utveckling,

 har fått kunskaper om och förståelse för den egna 
livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Skolan och omvärlden
Mål
Skolans mål är att varje elev

 kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till 
frågor som rör den egna framtiden,

 har inblick i närsamhället och dess arbets-, 
förenings- och kulturliv, och

 har kännedom om möjligheter till fortsatt 
utbildning i Sverige och i andra länder.

Övningarnas koppling till värdegrund och 
uppdrag samt mål och riktlinjer
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SKOGEN I SKOLAN
Adress: Föreningen Skogen, Box 1159, 111 81 Stockholm

E-post: asa@skogen.se, Telefon: 08-412 15 60, Hemsida: www.skogeniskolan.se
Du hittar mer material och fler övningar på www.skogeniskolan.se
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http://www.skogeniskolan.se
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