
SKOGEN I
SKOLAN

Årskurs 4-6 Lärarmaterial



2



3

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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Skattjakten
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Inledning
Eleverna arbetar i grupp och får 

i uppdrag att gömma en skatt. Sedan 
ritar eleverna en skattkarta och låter en 
annan grupp leta efter skatten med hjälp 
av kartan.

I uppdraget får eleverna göra sin egen 
gestaltning av deras skog. Låt eleverna 
betrakta, upptäcka och fundera över vad 
de ser i skogen och hur den kan avbildas.

Tidsåtgång
Att genomföra övningen beräk-
nas ta en timme från det att ni är 

på plats i skogen.

Koppling till kursplaner
Centralt innehåll i grundskolans kurser

Bild
 Olika element som bygger upp och 

skapar rumslighet i bilder, till exempel 
linjer och färg och hur dessa kan 
användas i bildskapande arbete.

Idrott och hälsa
 Att orientera i den närliggande 

natur- och utemiljön med hjälp av 
kartor. Kartors uppbyggnad och sym-
boler.

 Lekar och andra fysiska aktiviteter i 
skiftande natur- och utemiljöer under 
olika årstider.

Matematik
  Symmetri i vardagen, i konsten och i 

naturen samt hur symmetri kan 
konstrueras.

 Jämförelse, uppskattning och mät-
ning av längd, area, volym, massa, tid 
och vinkel med vanliga måttenheter. 
Mätningar med användning av nutida 
och äldre metoder

Geografi
 Kartan och dess uppbyggnad med 

färger, symboler och skala. Topografiska 
och tematiska kartor.

Svenska
 Beskrivande, förklarande, instruer-

ande och argumenterande texter, till 
exempel faktatexter, arbetsbeskrivnin-
gar, reklam och insändare.

Förberedelser och 
material

 Underlag att rita på
 Ritmaterial inklusive linjal
 Föremål att använda som skatter
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Genomförande

Dela in klassen i grupper.

Steg 1 - Introduktion

 Berätta om övningen för eleverna
 Varje grupp får ett föremål som ska 

representera en skatt 
 Utse en gemensam startpunkt

Att prata om:

 Vilka utmaningar stöter man på när 
man ska rita en karta?

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

 Diskutera även kartors uppbyggnad 
och symboler

Steg 2 - Göm skatten
Eleverna går ut i skogen och gömmer 
sina skatter

Steg 3 - Skattkartan
I nästa steg får eleverna samarbeta och 
tillsammans skapa en skattkarta som 
visar vägen från start till skatten.

Steg 4 - Hitta skatten
Grupperna byter karta med varandra 
och försöker hitta den andra gruppens 
skatt med hjälp av kartan.

Sammanfatta övningen

Att prata om:

 Gick det bra att använda kartorna för 
att hitta skatterna?

 Vilka svårigheter stötte ni på när ni 
ritade kartan?

 Vilka hjälpmedel använde ni när ni 
ritade kartan?

 När kan det vara bra att ha en karta?
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Fördjupning och variation
Skaffa orienteringskartor och placera 
ut kontroller som eleverna får leta efter. 
Samarbeta gärna med en lokal orienter-
ingsklubb.

Uppföljning på skolan

Sätt upp elevernas skattkartor på väg-
gen. Arbeta vidare med temat, titta på 
kartor över ert närområde, titta på olika 
världskartor etcetera.

Eleverna arbetar med egna 
reflektioner



Skogen som 
förnyelsebar 

resurs
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Inledning
I den här uppgiften får eleverna 

lära sig mer om vad skogen används till 
och hur vi kan använda skogen som en 
förnyelsebar resurs. 

Eleverna får även uppfinna en ny 
produkt i trä som kan bidra till ett mer 
hållbart samhälle.

Tidsåtgång
Den här uppgiften beräknas ta 2 

timmar (120 minuter).

Koppling till kursplaner
Centralt innehåll i grundskolans kurser

Biologi
 Människans beroende av och 

påverkan på naturen och vad detta 
innebär för en hållbar utveckling.

 Enkla fältstudier och experiment. 
Planering, utförande och utvärdering.

Teknik
 Vanliga material, till exempel trä, glas 

och betong, och deras egenskaper samt 
användning i hållfasta och stabila 
konstruktioner.

 Olika sätt att hushålla med energi i 
hemmet

Geografi
 Jordens naturresurser, till exempel 

vatten, odlingsmark, skogar och fossila 
bränslen.

 Hur val och prioriteringar i vardagen 
kan påverka miljön och bidra till en 
hållbar utveckling.

Svenska
 Muntliga presentationer och mun-

tligt berättande för olika mottagare, om 
ämnen hämtade från vardag och skola. 
Stödord, bilder och digitala medier som 
hjälpmedel för att planera och genom-
föra en muntlig presentation. Hur 
gester och kroppsspråk kan påverka en 
presentation.

 Hur man jämför källor och prövar 
deras tillförlitlighet med ett källkritiskt 
förhållningssätt.

Förberedelser

 Läromedlet Skogens produkter från
Skogen i skolan. Beställ på
skogeniskolan.se under fliken
läromedel

 Tillgång till internet.

Förslag på webbplatser

 www.skogssverige.se/skog/skogshis-
toria/skogshistoriskt-forum/produkter-
fran-skogen

 www.skogenochklimatet.se (film)

http://www.skogssverige.se/skog/skogshistoria/skogshistoriskt-forum/produkter-fran-skogen
http://www.skogssverige.se/skog/skogshistoria/skogshistoriskt-forum/produkter-fran-skogen
http://www.skogssverige.se/skog/skogshistoria/skogshistoriskt-forum/produkter-fran-skogen
http://www.skogssverige.se/skog/skogshistoria/skogshistoriskt-forum/produkter-fran-skogen
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Genomförande

Dela in klassen i grupper.

Steg 1- Träprodukter på skolan
Låt grupperna leta efter produkter på 
skolan och göra en lista på alla produk-
ter av trä som de hittar.

Att prata om:

Hur många olika saker av trä hittar ni?
Hittar grupperna något som kunde ha 
varit gjort av trä, men som är tillverkat 
av ett annat material?

Steg 2- Trä i samhället
Ute i samhället finns det många 
produkter som tillverkas av material 
som kommer från skogen, exempel-
vis lekplatser, drivmedel, värme och 
flervåningshus.

Låt grupperna leta efter produkter 
utanför skolan och göra en lista på alla 
skogsprodukter som de hittar.

Ledtrådar till eleverna:

 Drivmedel
 Värme
 Hus
 Flervåningshus
 Plakat
 Affischer

Tips! 
Läraren 
kan på 
förhand 
planera 
en rutt 
där 
eleverna 
kommer 
till olika 
stationer 
och får 
vägledning i 
spaningen.

Att prata om:

Finns det produkter som kunde 
vara gjorda av trä men som är till-
verkade av något annat material?
Finns det till exempel fordon och 
värmeverk som drivs med hjälp av 
skogen som energikälla?
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Tips! 
Ta hjälp av häftet Skogens produkter 

från Skogen i skolan

Steg 3- Uppfinn en ny 
produkt

Grupperna får 
i uppgift att 

arbeta kreativt 
och upp-
finna en ny 
produkt 
gjord 
av trä. 
Produkten 
kan också 
vara något 

som redan 
finns men 

som istäl-
let tillverkas 

av råvaror från 
skogen.

Grupperna gör en 
beskrivning, med hjälp av text 

och bilder, av hur den nya produkten 
skulle se ut och fungera.

Att prata om:

På vilka sätt kan gruppernas nya 
produkter hjälpa till att bidra till en mer 
hållbar utveckling?

Sammanfatta övningen

Att prata om:

 Vilka för- och nackdelar finns det 
med att använda skogen som en resurs?

 Vilka möjligheter har samhället att 
använda skogen som ett komplement 
till andra energikällor?

 Hur kan man använda skogsproduk-
ter för att hushålla med energiför-
brukning i hemmet?

Fördjupning - om skogliga 
produkter

Låt eleverna arbeta i grupp och fördju-
pa sig i följande frågor:

 Vad är biobränsle?
 Vad kan vi återvinna från skogen?
 På vilket sätt är skogen ett kretslopp 

i sig?
 Inom vilka branscher skulle skogliga 

produkter kunna ha en framtid? 

Presentera

Låt eleverna göra tankekartor och 
förbereda presentationer med hjälp av 
text och bild.

Eleverna arbetar med egna 
reflektioner
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Unga i 
skogen
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Inledning
Syftet med den här övningen är 

att eleverna ska få tänka till kring allt 
positivt som skogen erbjuder i form av 
uteaktiviteter och friluftsliv.

Målet med övningen är att engagera 
eleverna att få ut fler unga i skogen. 
Arbetet avslutas med presentationer 
utifrån affischer som eleverna skapar.

Tidsåtgång
Att genomföra övningen beräk-

nas ta ett antal timmar. Räkna med 
en timme från det att ni är på plats i 
skogen och sedan med cirka två till tre 
timmar för framtagning av affischer och 
presentationer.

Koppling till kursplaner
Centralt innehåll i grundskolans kurser

Bild
 Framställning av berättande och 

informativa bilder, till exempel serier 
och illustrationer till text.

 Reklam- och nyhetsbilder, hur de är 
utformade och förmedlar budskap.

Biologi
 Naturen som resurs för rekreation 

och upplevelser och vilket ansvar vi har 
när vi nyttjar den.

Samhällskunskap
 Hur man urskiljer budskap, avsändare 

och syfte i olika medier med ett 
källkritiskt förhållningssätt.

Svenska
 Muntliga presentationer och muntligt 

berättande för olika mottagare, om 
ämnen hämtade från vardag och skola. 
Stödord, bilder och digitala medier som 
hjälpmedel för att planera och genom-
föra en muntlig presentation. Hur 
gester och kroppsspråk kan påverka en 
presentation.

 Beskrivande, förklarande, instruer-
ande och argumenterande texter, till 
exempel faktatexter, arbetsbeskrivnin-
gar, reklam och insändare. Texternas 
innehåll, uppbyggnad och typiska 
språkliga drag.

Idrott
 Ord och begrepp för och samtal om 

upplevelser av olika fysiska aktiviteter 
och träningsformer, levnadsvanor, 
kroppsuppfattning och självbild.
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Genomförande

Genomför övningens första två delar i 
skogen och låt eleverna arbeta i grup-
per. Övningen avslutas i klassrummet 
där eleverna arbetar med affischer och 
presenterar sina arbeten.

Steg 1 - Börja i skogen

Berätta för eleverna att:

Patienter som har utsikt över grönom-
råden tillfrisknar fortare än patienter 
utan motsvarande utsikt. Skogen 
påverkar oss människor. Skogen gör oss 
gladare, friskare och mindre stressade. 
Vi människor mår bra av att vistas ute i 
skog och natur.

Eleverna pratar om olika saker som 
man kan göra i skogen.

Låt eleverna berätta om deras egna 
vanor av att vistas i skog och natur.

Att prata om:

 Hur vanligt är det att unga kommer 
ut i skogen?

 Vad är det som får unga att komma 
ut i skog och natur?

Tips på skogliga aktiviteter:

 Löpning
 Mountainbike
 Orientering
 Bygga koja
 Plocka svamp
 Fiska
 Fågelskådning
 Plocka blommor

Steg 2 – Argument för att komma 
ut i skogen

Låt eleverna strosa omkring i sko-
gen för att få lite tid till att möta och 
uppleva naturen. Låt sedan grupperna 
arbeta med följande frågor:
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 Finns det saker som man bara kan 
göra i skogen?

 Kan ni komma på några bra argu-
ment för att få fler unga att vistas i 
skogen?

 På vilka sätt är det bättre att göra 
aktiviteter i skogen än att spela dator-
spel inne?

 Hur kan man göra skogen roligare för 
alla unga?

Låt eleverna skriva ner sina idéer i deras 
skrivböcker.

Steg 3 – Affischer

Eleverna får använda sina bästa argu-
ment för att skapa affischer med mål att 
få fler unga att vistas i skogen. 

Ha gärna en genomgång med eleverna 
där de utifrån några reklamexempel 
får lära sig om budskap, avsändare och 
syfte.

 Låt varje grupp ta fram ett budskap
 Låt varje grupp arbeta fram en 

förklarande text
 Låt varje grupp bestämma vad de 

behöver för bilder och illustrationer i 
sina affischer

 Eleverna arbetar med att skapa 
affischerna

Att prata om:

Hur kan man göra för att påverka 
andra?

Steg 4 – Presentationer

 Låt grupperna sätta upp sina affischer 
i klassrummet.

 Grupperna förbereder muntliga 
presentationer där de berättar om sina 
idéer utifrån affischerna.

Sammanfatta övningen

Vad kan man göra för att få fler unga 
att vistas i skogen?

 Vad kan skolan göra?
 Vad kan politiker göra?
 Vad kan de unga göra?

Eleverna arbetar med egna 
reflektioner



Noveller

16
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Inledning
I den här övningen får eleverna 

hämta inspiration från skogen för att 
skriva en novell. Eleverna får en kort 
genomgång utomhus om skrivproces-
sen, från tankekarta via kamratrespons 
till färdig novell.

I novellskrivandet övar eleverna både 
på att arbeta självständigt och att 
samarbeta. Eleverna får även öva på att 
ge och ta emot återkoppling från sina 
klass kamrater. Inspiration hämtas från 
skogen och en stor del av  handlingen 
i novellerna ska vara skog- och 
 naturinspirerad.

Tidsåtgång
Övningen beräknas ta en halvdag 

i skogen med genomgång, inspiration 
och tankekarta. Två till tre lektioner bör 
avsättas i klassrummet till arbetet med 
novellen.

Koppling till kursplaner
Centralt innehåll i grundskolans kurser

Svenska
 Strategier för att skriva olika typer av 

texter med anpassning till deras typiska 
uppbyggnad och språkliga drag. 
 Skapande av texter där ord, bild och 
ljud samspelar.

 Olika sätt att bearbeta egna texter till 
innehåll och form. Hur man ger och tar 
emot respons på texter.

 Handstil samt att skriva, disponera 
och redigera texter för hand och med 
hjälp av dator.

 Språkets struktur med meningsbygg-
nad, huvudsatser, bisatser, stavnings-
regler, skiljetecken, ords böjningsformer 
och ordklasser. Textuppbyggnad med 
hjälp av sambandsord.

 Språkliga strategier för att minnas 
och lära, till exempel tankekartor och 
stödord.

 Ord och begrepp som används för att 
uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 Ords och begrepps nyanser och 
värdeladdning.

 Skillnader i språkanvändning 
beroende på vem man skriver till och 
med vilket syfte, till exempel skillnaden 
mellan att skriva ett personligt sms och 
att skriva en faktatext.

 Berättande texters budskap, språkliga 
drag och typiska uppbyggnad med 
parallellhandling och tillbakablickar, 
miljö- och personbeskrivningar samt 
dialoger.
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Genomförande

Steg 1 - Skrivprocessen
Ta med dig eleverna ut i skogen. Ge 
dem en kort genomgång om skriv-
processen från tankekarta via kamrat-
respons till färdig novell. Ge eleverna 
tips på hur de kan komma igång och 
skapa en berättelse.

Steg 2 - Skogen som inspirationskälla
Fortsätt arbetet i skogen och ge 
 eleverna möjlighet att hitta inspiration 
och fantisera fram grunden till sina 
noveller.

Steg 3 - Tankekarta
Efter ett tag får eleverna påbörja arbetet 
med sina tankekartor. Tankekartan är 
grunden för deras noveller.

Eleverna tar med sig en påbörjad 
tankekarta när de lämnar skogen.
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Steg 4 - I klassrummet
Fortsätt arbetet i klassrummet. Låt 
eleverna bygga ut sin tankekarta till en 
novell.

När eleverna har kommit igång 
och skrivit en sida får de ge varan-
dra  kamratrespons, två och två, för 
att  hjälpa varandra att utveckla sina 
 noveller.

Steg 5 - Renskriv
När eleverna är klara med sina noveller 
är det dags att renskriva på dator.

Sammanfatta övningen

Att prata om:

Hur hittade ni inspiration?

 Hur gick det att komma igång?
 Hur kan du använda processen med 

tankekarta i andra ämnen?
 Hur gick det att arbeta med 

kamratrespons?

Eleverna arbetar med egna 
reflektioner



Gåtor och 
tipspromenad

20
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Inledning
I den här övningen får eleverna 

arbeta i grupp och gå en promenad där 
de löser kluriga gåtor och testar sina 
engelskakunskaper i skogen.

Tidsåtgång
Övningen beräknas ta en timme 

från det att ni är på plats i skogen.

Koppling till kursplaner
Centralt innehåll i grundskolans kurser 

Engelska
Kommunikationens innehåll

 Ämnesområden som är välbekanta 
för eleverna.

 Vardagliga situationer, intressen, 
personer, platser, händelser och aktiv-
iteter.

Lyssna och läsa - reception
 Muntliga och skriftliga instruktioner 

och beskrivningar.
 Strategier för att uppfatta betydelse-

bärande ord och sammanhang i talat 
språk och texter, till exempel att 
anpassa lyssnande och läsning efter 
framställningens form och innehåll.

Förberedelser 
och material

Före lektionen behöver du förbereda 
tipspromenaden. Välj ut och sätt upp 
tio stycken av de bifogade bladen på 

tio olika stationer i skogen. Varva med 
gåtor och tipsfrågor.

Du kan även göra egna gåtor och tips-
frågor. Anpassa gärna tipspromenaden 
efter era lokala förutsättningar.

Genomförande
Låt eleverna arbeta i grupper.

Steg 1 - Introduktion
Berätta om övningen för eleverna och 
utrusta varje grupp med ett lexikon och 
ett papper att skriva svaren på.

Uppmuntra eleverna att försöka lösa 
uppgifterna genom att samarbeta och 
lyssna till varandras idéer.

Steg 2 – Tipspromenad
Eleverna genomför tipspromenaden.

Steg 3 - Återsamling
Återsamla grupperna och gå igenom 
de rätta svaren station för station. Låt 
eleverna själva rätta sina svar.

Eleverna arbetar med egna 
reflektioner
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Material att kopiera
Rätt svar på gåtorna finns på sidan 33 i 
Lärarmaterialet. 

Gåtor
1. Alice is walking through the forest of 
forgetfulness. She wants to know what 
day of the week it is. She stops and asks 
a lion and a unicorn. Now the lion lies 
all of the time on Monday, Tuesday, and 
Wednesday. The unicorn always lies on 
Thursday, Friday and Saturday. Alice asks 
the lion what day it is, he says, “Well, 
yesterday was one of my lying days.” Al-
ice can’t figure it out just from the lion’s 
answer so she asks the unicorn and the 
unicorn says, “Yesterday was also one of 
my lying days.” What day is it?

Answer: ________________________

2. Where will you find roads without 
cars, forests without trees and cities 
without houses?

Answer: ________________________

3. I run through hills; I veer around 
mountains. I leap over rivers and crawl 
through the forests. Step out your door 
to find me. What am I?

Answer: ________________________

4. I live in the canopy. I rarely touch the 
forest floor. I hang upside down all day. 
I move as slow as a tortoise. My hair is 
brown and green. I eat tree leaves. Who 
am i?

Answer: ________________________

5. I can be touched. But I hurt those 
who touch me. I move swiftly through 
a dry forest. But die in a mountain 
stream. Where I pass I leave a black 
shroud.

Answer: ________________________

6. A man is lost in a forest. The for-
est is between two villages. In village a 
everyone is a liar and everyone in village 
b tells the truth. The man wants to get 
to village b. As he is walking he sees a 
woman. He can only ask the woman 
one question and he does not know 
which village she is from. What ques-
tion does he ask her in order to find 
village b?

Answer: ________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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7. Jack and his little sister, Jaqueline, 
were going into the forest during spring 
to explore. What they found in the 
middle of the forest was a puddle of 
water, a carrot, two sticks, an old top 
hat, and two pieces of coal. What was 
it?

Answer: ________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Tips 1X2-frågor

Det engelska ordet birch betyder:
1. Födelseplats
X. Björk
2. Skogsfågel

Det engelska ordet oak betyder:
1. Åra
X. Ljudet av en anka
2. Ek

Det engelska ordet maple betyder:
1. Lönn
X. Liten karta
2. Sirap

Det engelska ordet pine betyder:
1. Ananasväxt
X. Barrträd
2. Elände

Det engelska ordet meadow betyder:
1. Änka
X. Sagoplats
2. Äng

Det engelska ordet moose betyder:
1. Älg
X. Mossa
2. Skogsmygga

Det engelska ordet foliage betyder:
1. Folie
X. Många moln
2. Lövverk

Det engelska ordet juniper betyder:
1. Enbuske
X. Kanin
2. Måne i juni

Det engelska ordet timber betyder:
1. Timglas
X. Timmer
2. Att hamra
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Vindskydd
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Inledning
I den här övningen får eleverna 

arbeta i grupp och bygga ett vindskydd. 
Det färdiga vindskyddet kan senare 
fungera som en utgångspunkt för andra 
aktiviteter i skogen. 

Tidsåtgång
Beroende på hur mycket du 

förbereder övningen för eleverna kan 
uppdraget ta olika lång tid.

Koppling till kursplaner
Centralt innehåll i grundskolans kurser

Bild
 Framställning av berättande och 

informativa bilder, till exempel serier 
och illustrationer till text.

Idrott och hälsa
 Lekar och andra fysiska aktiviteter i 

skiftande natur- och utemiljöer under 
olika årstider.

 Rättigheter och skyldigheter i naturen 
enligt allemansrätten.

 Säkerhet och hänsynstagande vid 
träning, lek, spel, idrott, natur- och 
utevistelser.

Svenska
 Att argumentera i olika samtalssitu-

ationer och beslutsprocesser.
 Beskrivande, förklarande, instruerande 

och argumenterande texter, till exempel 
faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam 
och insändare. Texternas innehåll, 

uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Teknik
 Vanliga material, till exempel trä, glas 

och betong, och deras egenskaper samt 
användning i hållfasta och stabila 
konstruktioner.

 Ord och begrepp för att benämna och 
samtala om tekniska lösningar.

 Dokumentation i form av skisser med 
förklarande ord och begrepp, symboler 
och måttangivelser samt fysiska eller 
digitala modeller.

Förberedelser och 
material

 Film på Youtube, sök på ”vindskydd av 
skogens tillgångar”

Tips! Eleverna kan använda presenning 
i stället för granris för att täcka vind-
skyddet, det sparar på skogen.

 Hör efter med skogsägaren så att ni 
har tillåtelse att ta grenar och granris.

 Utse eventuellt lämpliga platser för 
vindskydd på förhand.

 Förbered gärna de grövre grenarna till 
stommen till dess att eleverna är med 
(för att undvika att ha med vassa 
redskap som såg och sekatör).

 Ta med rep och sax för att resa 
stommen.

 Fundera på om ni ska bygga flera 
vindskydd så att alla elever får vara 
aktiva.
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Genomförande

Dela in klassen i lagom stora grupper.

Steg 1 – I klassrummet
Grupperna förbereder sig genom att se 
filmen på Youtube

Gå igenom några vanliga knopar med 
eleverna och låt eleverna träna på dessa.

Exempel på lämpliga knopar:

 Pålstek 
 Råbandsknop 
 Dubbelt halvslag 

Att prata om:

 Hur bör en lämplig plats för att resa 
vindskydd se ut?

 Diskutera hur man bör bete sig i 
skogen - vilka rättigheter har man i 
skogen och vad betyder allemansrätten?

 Prata även om vikten av att vara 
försiktig och ta upp olika säkerhetsas-
pekter, vad man bör tänka på när man 
är i skogen och specifikt vid byggandet 
av vindskyddet.

Steg 2 – Platsen
Nu är eleverna redo för att gå ut i 
skogen och börja arbeta med uppgiften. 
Låt grupperna söka efter lämpliga plat-
ser att bygga vindskydd på.

Att prata om:

Vilka saker prioriterade gruppen när de 
valde platsen?
Vilken är platsens fördelar?
Vilka brister har den valda platsen?

Steg 3 – Stommen
När grupperna har hittat bra platser är 
det dags att bygga stommen. Det är bra 
att börja med lagom tjocka och någor-
lunda raka grena. Målet är att med hjälp 
av rep och knopar göra stommen så 
stabil som möjligt.

Att prata om:

Vilken typ av knopar är bra att använda 
sig av när man reser stommen?
Hittade ni andra tekniker eller hjälpme-
del i skogen för att stabilisera konstruk-
tionen?
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Steg 4 – Väggar och tak
När stommen är på plats är det dags att 
täcka konstruktionen med granris (eller 
presenning).

Att prata om:

Hur fördelade ni arbetet inom gruppen 
med att:

 Förbereda platsen
 Resa stommen
 Samla granris 

Sammanfatta övningen

Avsluta genom att prata om vad 
eleverna har lärt sig under uppdraget.

 Hur lyckades gruppen lägga granris 
högst upp på vindskyddet?

 Skulle det gå att göra detta ensam?
 Varför är det bra att samarbeta? 
 Var det något som var svårt att göra 

tillsammans? Hur ska man bestämma 
olika saker när personer tycker olika?

 När kan det vara bra att ha ett 
vindskydd?

 Prata om hur det skulle vara att leva i 
skogen, vad skulle eleverna äta, hur 
skulle de bo och vad skulle de sakna 
mest?

Fördjupning och variation

Bygg en hinderbana i anslutning till 
vindskyddet:

Instruktioner

 Med hjälp av snitslar eller rep kan ni 
markera en bana genom terrängen. 

 Försök lägga banan genom varierad 
terräng och utnyttja höjdskillnader, 
klippor, diken och andra hinder för att 
skapa en varierad bana.

 Anpassa svårighetsgraden till elever-
nas förutsättningar.

 Använd banan som en rolig utmaning 
eller låt eleverna tävla mot varandra.

Uppföljning på skolan

 Låt eleverna rita och skriva en kortare 
berättelse, till exempel i form av en 
serie, om hur det skulle vara att leva i 
skogen.

 Låt eleverna göra en skiss av det 
färdiga vindskyddet med förklarande 
ord och symboler.

 Planera fler utflykter till vindskyddet.

Eleverna arbetar med egna 
reflektioner
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Koppling till centralt innehåll 
i grundskolans kurser

Svenska

Strategier för att skriva olika 
typer av texter med anpassning 

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

Olika sätt att bearbeta egna 
texter till innehåll och form. Hur 

man ger och tar emot respons på 
texter.

Hur man jämför källor och 
prövar deras tillförlitlighet med 

ett källkritiskt förhållningssätt.

Handstil samt att skriva, 
 disponera och redigera texter 

för hand och med hjälp av dator.

Ord och begrepp som  används 
för att uttrycka känslor, 

 kunskaper och åsikter.

Språkliga strategier för att 
minnas och lära, till exempel 

tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning 
beroende på vem man skriver 

till och med vilket syfte.

Ords och begrepps nyanser och 
värdeladdning.

Beskrivande, förklarande, 
instruerande och argumenter-

ande texter, till exempel faktatex-
ter,  arbetsbeskrivningar, reklam 
och  insändare. Texternas innehåll, 
 uppbyggnad och typiska språkliga 
drag.

Berättande texters budskap, 
språkliga drag och typiska 

uppbyggnad med parallellhandling 
och tillbakablickar, miljö- och person-
beskrivningar samt dialoger.

Muntliga presentationer och 
muntligt berättande för olika 

mottagare, om ämnen hämtade från 
vardag och skola. Stödord, bilder 
och digitala medier som hjälpmedel 
för att planera och genomföra en 
muntlig presentation. Hur gester 
och kroppsspråk kan påverka en 
 presentation.Att argumentera i olika 

 samtalssituationer och 
beslutsprocesser.
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Engelska

Ämnesområden som är väl-
bekanta för eleverna.

Framställning av berättande och 
informativa bilder, till exempel 

serier och illustrationer till text.

Olika element som bygger upp 
och skapar rumslighet i bilder, 

till exempel linjer och färg och hur 
dessa kan användas i bildskapande 
arbete.

Människans beroende av och 
påverkan på naturen och vad 

detta innebär för en hållbar utveck-
ling.

Muntliga och skriftliga instruk-
tioner och beskrivningar.

Kommunikationens innehåll:

Lyssna och läsa — reception:

Vardagliga situationer, in-
tressen, personer, platser, 

händelser och aktiviteter.

Strategier för att uppfatta 
betydelsebärande ord och sam-

manhang i talat språk och texter, till 
exempel att anpassa lyssnande och 
läsning efter framställningens form 
och innehåll.

Reklam- och nyhetsbilder, hur 
de är utformade och förmedlar 

budskap.

Lekar och andra fysiska aktiv-
iteter i skiftande natur- och 

utemiljöer under olika årstider.

Enkla fältstudier och experi-
ment. Planering, utförande och 

utvärdering.

Bild
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Koppling till centralt innehåll 
i grundskolans kurser

Idrott och hälsa

Teknik

Samhällskunskap

Att orientera i den närliggande 
natur- och utemiljön med hjälp 

av kartor.

Vanliga material, till exempel 
trä, glas och betong, och deras 

egenskaper samt användning i håll-
fasta och stabila konstruktioner.

Hur man urskiljer budskap, 
avsändare och syfte i olika 

 medier med ett källkritiskt 
förhållningssätt.

Ord och begrepp för och 
samtal om upplevelser av olika 

fysiska aktiviteter och träningsformer, 
levnadsvanor, kroppsuppfattning och 
självbild.

Olika sätt att hushålla med 
energi i hemmet.

Rättigheter och skyldigheter i 
naturen enligt allemansrätten.

Ord och begrepp för att 
benämna och samtala om 

tekniska lösningar.

Säkerhet och hänsynstagande 
vid träning, lek, spel, idrott, 

natur- och utevistelser.

Kartors uppbyggnad och 
symboler.

Dokumentation i form av skisser 
med förklarande ord och be-

grepp, symboler och måttangivelser 
samt fysiska eller digitala modeller.

Lekar och andra fysiska 
 aktiviteter i skiftande natur-  

och utemiljöer under olika årstider.
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Geografi

Biologi

Matematik

Jordens naturresurser, till 
 exempel vatten, odlingsmark, 

skogar och fossila bränslen.

Naturen som resurs för 
rekreation och upplevelser och 

vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Symmetri i vardagen, i konsten 
och i naturen samt hur symmetri 

kan konstrueras..

Hur val och prioriteringar i 
vardagen kan påverka miljön 

och bidra till en hållbar utveckling.

Människans beroende av 
och påverkan på naturen och 

vad detta innebär för en hållbar 
 utveckling.

Jämförelse, uppskattning och 
mätning av längd, area, volym, 

massa, tid och vinkel med vanliga 
måttenheter. Mätningar med använd-
ning av nutida och äldre metoder.

Kartan och dess uppbyggnad 
med färger, symboler och skala. 

Topografiska och tematiska kartor.

Enkla fältstudier och 
 experiment. Planering, 

 utförande och utvärdering.



Ur läroplan för grundskolan, förskolek-
lassen 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 sven-
ska 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 under-
visningen förmedla kunskap om 
grundläggande demokratiska värder-
ingar. Undervisningen ska bedrivas i 
demokratiska arbetsformer och för-
bereda 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 förhålln-
ingssätt 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 genomgången 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 främ-
mande språk på ett funktionellt sätt,

Övningarnas koppling till värdegrund och uppdrag 
samt mål och riktlinjer
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 kan använda sig av matematiskt 
tänkande för vidare studier och i 
vardagslivet,

 kan använda kunskaper från de 
naturvetenskapliga, tekniska, samhälls-
vetenskapliga, 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 förutsättnin-
garna 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.

Facit på gåtorna på sidan 22-23: 
1. Thursday.
2. On a Map
3. The Road
4. Toedsloth
5. Fire
6. – He should ask “where do you 
live” because if she is from village a 
she will point to village b and if she 
is from village b she will point to 
village b.
7. – It was a snowman. The spring 
had come, melting the snowman, 
and the carrot was his nose, coal 
was his eyes, sticks were his arms 
and the old top hat was his hat.
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