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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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Inledning
I den här övningen får eleverna 

fördjupa sig i via vilka vägar man 
kan nå ett yrke inom skognäringen. 
Övning en avslutas med att eleverna tar 
fram en annons för att få fler ungdomar 
att vilja arbeta i skogen.

Tidsåtgång
Den här uppgiften beräknas

ta 2 timmar (120 minuter)

Koppling till kursplaner
Centralt innehåll i grundskolans kurser

Bild
 Framställning av berättande infor-

mativa och samhällsorienterande bilder 
om egna erfarenheter, åsikter och 
upplevelser.

Svenska
 Att leda ett samtal, formulera och 

bemöta argument samt sammanfatta 
huvuddragen i vad som sagts.

Teknik
 Hur kulturella föreställningar om 

teknik påverkar kvinnors och mäns 
yrkesval och teknikanvändning.

Samhällskunskap
 Mediernas roll som informations-

spridare, opinionsbildare, underhållare 
och granskare av samhällets maktstruk-
turer.

Förberedelser och 
material

 Läromedlet Skogen och samhället
från Skogen i skolan. Beställ på 
 skogeniskolan.se under fliken 
 läromedel.

 Tillgång till internet

Förslag på webbplatser:

 www.dra.se - om skogsgymnasiet 
och framtiden

 www.gronajobb.se
 www.naturbruk.se

http://www.dra.se
http://www.gronajobb.se%0D
http://www.naturbruk.se%0D
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Genomförande

Övningen kan genomföras enskilt eller 
i grupp.

Steg 1 - Introduktion
Börja med att se följande filmer 
på  Skogeniskolan.se under fliken 
 läromedel.

 Skogsmaskinförare = 
stridspilot (nästan)

 Intervju Amanda o Jenny: 
skogsmaskinförare

 Jobb inom skogsindustrin?
 Vad gör man på ett sågverk?
 Vad gör man på ett pappersbruk?

Steg 2 - Argument
Vi människor mår bra av att vistas 
i naturen och att bo i miljöer nära 
naturområden. Skogen är bra för hälsan 
och skapar dessutom arbetstillfällen.

Låt eleverna fundera på och hitta argu-
ment som kan locka unga människor 
till ett arbete inom skogsnäringen.

Steg 3 - Olika yrken
Cirka 100 000 personer arbetar inom 
skogsbruket och skogsnäringen i 
Sverige. Det finns massor av olika yrken 
som spänner från äventyrsledare till 
ekoingenjör.

Låt eleverna göra en lista över olika 
yrkesroller som finns inom skogsnärin-
gen.

Steg 4 - Skapa en matris
Låt eleverna välja fem yrken (som de 
tycker bäst om) från steg 2 och försöka 
para ihop dessa med argument från steg 1.

Genom att skriva yrken horisontellt och 
argument vertikalt kan eleverna skapa 
en matris som på ett överskådligt sätt 
presenterar deras resultat.

Steg 5 - Utbildningsvägar
Idag krävs det för det mesta en 
 utbildning för att få ett jobb man vill 
ha. Vägarna till att arbeta med skogen 
kan se olika ut beroende på vilket yrke 
man är intresserad av.

Låt eleverna arbeta vidare med de fem 
yrken de valde i steg 4. Eleverna får i 
uppgift att undersöka hur man utbildar 
sig till de olika yrkena. 
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Steg 6 - Annons
Eleverna har nu bildat sig en god upp-
fattning om vilka yrken som finns inom 
skogsnäringen. Det känner även till hur 
man utbildar sig och dessutom har de 
goda argument för att välja dessa yrken.

Låt eleverna skapa en annons med 
målet att få fler ungdomar att vilja 
arbeta inom skogsnäringen. Utgångs-
punkten är att annonsen skall vara en 
helsida i en av landets morgontidningar.

Tips till eleverna!

 Bestäm dig för en målgrupp

 Välj ett eller flera yrken 

 Välj ut dina bästa argument

 Undersök hur helsidesannonser i dag-
stidningar är utformade

 Om du arbetar med dator: använd 
gärna kamera och ta egna bilder till 
annonsen

Sammanfatta övningen

Gör en utställning av elevernas annon-
ser och diskutera skogen som utbild-
nings- och yrkesval utifrån annonserna.

Eleverna arbetar med egna 
reflektioner



Politik i 
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Inledning
I den här övningen får eleverna 

undersöka olika partiers förhåll-
ningssätt till frågor som rör skogen.
Eleverna får också formulera en fråga 
som de själva tycker är viktig och 
övningen avslutas med att eleverna 
skriver en debattartikel.

Tidsåtgång
Övningen beräknas ta 3 timmar 
(180 minuter).

Koppling till kursplaner
Centralt innehåll i grundskolans kurser

Svenska
 Lässtrategier för att förstå, tolka och 

analysera texter från olika medier. Att 
urskilja texters budskap, tema och 
motiv samt deras syften, avsändare och 
sammanhang.

 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.

 Redigering och disposition av texter 
med hjälp av dator. Olika funktioner 
för språkbehandling i digitala medier.

 Språkets struktur med stavning-
sregler, skiljetecken, ordklasser och 
satsdelar.

 Informationssökning på bibliotek 
och på Internet, i böcker och massme-
dier samt genom intervjuer.

 Hur man citerar och gör källhän-
visningar.

 Hur man sovrar i en stor informa-
tionsmängd och prövar källors tillför-
litlighet med ett källkritiskt förhålln-
ingssätt.

Samhällskunskap
 Mediernas roll som informations-

spridare, opinionsbildare, underhållare 
och granskare av samhällets maktstruk-
turer.

 Individers och gruppers möjligheter 
att påverka beslut och samhällsutveck-
ling samt hur man inom ramen för den 
demokratiska processen kan påverka 
beslut.
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Genomförande

Uppgiften kan genomföras i grupp 
eller individuellt.

Steg 1 - Undersök
Skola, sysselsättning och ekonomi är 
alltid viktiga frågor i politiken. Men 
var hamnar skogen på den politiska 
agendan? Med hjälp av internet får 
eleverna undersöka om skogen har en 
plats i politiken. De får även ta reda på 
de olika partiernas ståndpunkter när det 
kommer till skogen.

Låt eleverna arbeta med följande frågor:

Vilka är de viktiga politiska frågorna 
som rör skogen?

Finns det något parti som lyfter fram 
skogen som ett viktigt område?

Finns det någon lokal politisk fråga 
som rör skogen där du bor?

Hur syns skogsnäringen under 
exempel vis Almedalsveckan?

Tips till eleverna!
Försök att kontakta lokala politiker för 
att få hjälp med frågorna.

Steg 2 - En viktig fråga
Eleverna får fundera på vilka skogs-
frågor de själva tycker är viktigast. De 
kan även ta hjälp av listan nedan för att 
välja ut en fråga att arbeta vidare med.  

Miljö
Hållbar utveckling
Förnyelsebar energi
Tillgång till natur och friluftsliv
Turism
Jakt
Levande landsbygd
Hållbart skogsbruk
Global skogspolitik
Sysselsättning

Steg 3 - Formulera ett budskap
Eleverna får välja en fråga att arbeta 
vidare med:

- Bestäm syfte, vad du vill förändra, 
bevara eller utveckla
- Formulera ett budskap
- Vilka vill du påverka?
- Vad vill du att mottagarna skall göra?
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Steg 4 - Debattera
Eleverna har nu bestämt sig för en 
fråga som de tycker är viktig och de 
har strukturerat sina tankar genom att 
formulera ett budskap.

Eleverna får i uppgift att skriva en kort 
debattartikel som är tänkt att publiceras 
i en av landets morgontidningar eller i 
en lokal nyhetstidning.

Sammanfatta övningen
Gör en utställning med klassens 
debatt artiklar. Välj ut en artikel att 
skicka in till en lokaltidning.

Eleverna arbetar med egna 
reflektioner
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Skogen som 
förnyelsebar 
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Inledning
Den här uppgiften syftar till att 

eleverna får lära sig mer om vad skogen 
används till och hur man kan använda 
skogen som en förnyelsebar resurs. 
Eleverna får även i uppgift att ta fram 
en ny produkt i trä som kan bidra till en 
mer hållbar utveckling.

Tidsåtgång
Den här uppgiften beräknas ta 2 

timmar (120 minuter).

Koppling till kursplaner
Centralt innehåll i grundskolans kurser 

Biologi
 Människans påverkan på naturen 

lokalt och globalt. Möjligheter att som 
konsument och samhällsmedborgare 
bidra till en hållbar utveckling.

Teknik
 Bearbetning av råvara till färdig 

produkt och hantering av avfall i någon 
industriell process, till exempel pappers-
tillverkning och livsmedelstillverkning.

 Återvinning och återanvändning av 
material i olika tillverkningsprocesser. 
Hur tekniska lösningar kan bidra till 
hållbar utveckling.

Geografi
 Förnybara energitillgångar, till 

exempel sol- och vindenergi och 
alternativa drivmedel.

Slöjd
 Metall, textil och trä, deras kombina-

tionsmöjligheter med varandra och med 
andra material, till exempel nypro-
ducerade och återanvända material.

 Undersökande av olika materials 
form, funktion och
konstruktionsmöjligheter.

 Dokumentation i ord och bild av 
arbetsprocessen och resultatet.

 Olika material och hur de produceras 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Förberedelser och 
material

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

 Tillgång till internet

Förslag på webbplatser:

 skogssverige.se/skog/skogshistoria/
skogshistoriskt-forum/produkter-fran-
skogen

 www.skogenochklimatet.se (film)

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

Steg 1 - En fältstudie
I samhället finns det många produkter 
som tillverkas av material från sko-
gen, exempelvis drivmedel, elkraft och 
flervåningshus.

Gör en fältstudie:

Låt eleverna arbeta i grupp och gå ut i 
samhället för att leta efter skogsproduk-
ter och upprätta en lista över dessa.

Diskutera:

 Finns det något i samhället som 
kunde vara en skogsprodukt men som 
är av annat material?

 Hittade ni något (till exempel fordon, 
värmeverk) som drivs med hjälp av 
skogen som energikälla?

Tips! 
Ta hjälp av häftet Skogens produkter 
från Skogen i skolan

Steg 2 - Fördjupning och 
presentationer
Låt eleverna arbeta i grupp och fördju-
pa sig i följande frågor:

 Hur bidrar skogen till tillverkning av 
produkter i samhället?

 Vad är biobränsle?
 Vad kan vi återvin-

na från skogen? 

 På vilket 
sätt är 
skogen ett 
kretslopp 
i sig?

 Inom 
vilka 
bran-
scher 
skulle 
skogliga 
produkter 
kunna ha en 
framtid?

Presentationer:
Låt eleverna göra 
tankekartor och förbereda 
presentationer med text och bild.
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Steg 3 - Uppfinn en ny produkt
Nu har eleverna fått en inblick i hur 
skogen används och vilka möjligheter 
som finns att använda skogen som en 
förnyelsebar resurs. Låt eleverna arbeta 
kreativt med målet att uppfinna en ny 

produkt gjord av trä.

Metod: brainstorm-
ing

Tips! 
Uppfin-
ningen kan 
vara en 
produkt 
som re-
dan finns 
men som 
börjar 
tillver-

kas med 
råvaror från 

skogen.

Steg 4 - 
Dokumentation

Låt eleverna, med 
hjälp av text och illustra-

tioner, göra en beskrivning av 
hur den nya produkten skulle se ut 

och fungera.

Låt eleverna arbeta med följande frågor:

 Hur skulle processen för din nya 
produkt se ut, från bearbetning av 
råvara till färdig produkt, hantering av 
avfall samt eventuell återvinning?

 Vilka andra material skulle behövas 
för att din produkt skulle kunna 
fungera?

Sammanfatta övningen

Diskutera följande:

1. Om hållbar utveckling

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

 Hur kan vi som konsumenter bidra 
till en hållbar utveckling?

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

Eleverna arbetar med egna 
reflektioner



Vindskydd

16
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Inledning
I den här övningen får eleverna 

bygga ett vindskydd. Fokus ligger på 
förberedelse, konstruktion och dokumen-
tation.

Tidsåtgång
Avsätt gott om tid för den del av 

övningen som äger rum i skogen. 
Uppföljning och dokumentation på 
skolan beräknas till 3 timmar 
(180 minuter).

Koppling till kursplaner
Centralt innehåll i grundskolans kurser

Idrott och hälsa
 Arbetsställningar och belastning till 

exempel vid fysiska aktiviteter och 
förebyggande av skador, genom till 
exempel allsidig träning.

 Rättigheter och skyldigheter i naturen 
enligt allemansrätten.

 Hur olika friluftslivsaktiviteter kan 
planeras, organiseras och genomföras.

Matematik
 Avbildning och konstruktion av 

geometriska objekt. Skala vid förmin-
skning och förstoring av två- och tre-
dimensionella objekt.

 Metoder för beräkning av area, omkrets 
och volym hos geometriska objekt, samt 
enhetsbyten i samband med detta.

Slöjd
 Undersökande av olika materials 

form, funktion och konstruktions-
möjligheter.

 Dokumentation i ord och bild av 
arbetsprocessen och resultatet.

Teknik
 Tekniska lösningar för hållfasta och 

stabila konstruktioner, till exempel 
armering och balkformer.

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

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

 Enkla, skriftliga rapporter som 
beskriver och sammanfattar konstruk-
tions- och teknikutvecklingsarbete.

Förberedelser och material
Film på Youtube, sök på ”vind-

skydd av skogens tillgångar”

Hör efter med skogsägaren om tillåtelse 
att ta grenar och granris. Eleverna kan 
använda presenning i stället för granris 
för att spara på skogen.
Träna på några vanliga knopar med 
eleverna.
Hjälpmedel att ta med i skogen:

 Såg
 Sekatör
 Rep
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Genomförande

Dela in klassen i grupper.

Steg 1 – I klassrummet
Grupperna förbereder sig genom att 
se filmen på Youtube samt genom att 
resonera om, och skissa på, hur deras 
vindskydd skall byggas. Grupperna är 
klara när de har färdiga skisser att ta 
med ut i skogen. Skisserna ska vara 
konceptuella. De behöver exempelvis 
inte ange skala och mått.

Diskutera:
Vilka begränsningar medför allemans-
rätten på ert uppdrag?

Steg 2 – Platsen
Grupperna söker efter lämpliga platser 
att bygga vindskyddet på.
Låt grupperna motivera sina valda plat-
ser utifrån deras skisser.

Diskutera:
Vilka prioriteringar gjorde grupperna 
när de valde plats?
Vilka brister har de valda platserna?
Vilka är platsernas fördelar?

Steg 3 – Stommen
När grupperna har hittat bra platser är 
det dags att hitta grenar till stommen. 
Lagom tjocka och någorlunda raka 
grenar är bra att börja med. Med hjälp 
av såg, sekatör och rep konstruerar och 
reser eleverna stommen.

Diskutera:
Vilken typ av knopar är lämpliga när 
man reser stommen?
Hittade eleverna andra tekniker eller 
hjälpmedel i skogen för att stabilisera 
konstruktionen?
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Steg 4 – Väggar och tak
När stommen är på plats är det dags att 
slutföra bygget och täcka vindskydden 
med granris eller presenning.

Steg 5 – Dokumentation
Eleverna arbetar med rapporter och 
med ritningar som beskriver hela pro-
cessen i arbetet med vindskyddet.

Instruktioner till eleverna:

Rita av vindskyddet skalenligt
Beräkna vindskyddets area
Beskriv materialens funktion och 
 konstruktionsmöjligheter
Använd förklarande ord och begrepp, 
symboler och måttangivelser i ritningen.

Tips! 
Låt eleverna ta foton av vindskyddet 
ur olika vinklar för att använda när de 
arbetar med rapporten i klassrummet.

Sammanfatta övningen

Vilka var utmaningarna?
Rösta fram gruppen som gjorde det 
bästa vindskyddet.

Eleverna arbetar med egna 
reflektioner



Ungdomars 
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Inledning
I den här uppgiften får eleverna 

göra en undersökning om ungdomars 
skogsvanor. De resultat som eleverna 
får fram sammanställer de och presen-
terar tillsammans med sina slutsatser i 
en avslutande rapport.

Visste du 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. 

Tidsåtgång
Den här uppgiften beräknas ta 

flera arbetspass i anspråk. Totalt beräk-
nas eleverna behöva 4 timmar (240 
minuter).

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.

 Redigering och disposition av texter 
med hjälp av dator. Olika funktioner 
för språkbehandling i digitala medier.

 Språkets struktur med stavnings-
regler, skiljetecken, ordklasser och 
satsdelar.

 Muntliga presentationer och mun-
tligt berättande för olika mottagare, om 
ämnen hämtade från skola och sam-
hällsliv. Anpassning av språk, innehåll 
och disposition till syfte och mottagare. 
Olika hjälpmedel, till exempel digitala 
verktyg, för att planera och genomföra 
muntliga presentationer.

Idrott och hälsa
 Hur individens val av idrotter och 

andra fysiska aktiviteter påverkas av 
olika faktorer, till exempel av kön.

 Kulturella traditioner i samband med 
friluftsliv och utevistelse.

Samhällskunskap
 Ungdomars identiteter, livsstilar och 

välbefinnande och hur detta påverkas, 
till exempel av socioekonomisk bakgr-
und, kön och sexuell läggning.
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Genomförande

Låt eleverna arbeta i grupp.

Steg 1 - Förberedelser
Låt eleverna diskutera följande frågor i 
sina grupper:

Vilka erfarenheter har ni av att vistas i 
skogen?
Vad är det som får er att komma ut i 
skogen?
Vad är det som hindrar er från att 
komma ut i skogen?
Hur upplever ni att ni påverkas av att 
vistas i skogen?
Hur skulle man kunna göra skogen 
roligare?

Tips! 
Gör en fältstudie. Låt eleverna gå ut i 
skogen för att beskriva hur de påverkas 
och upplever mötet med naturen.

Steg 2 - Problemformulering
Låt eleverna diskutera följande fråga i 
sina grupper:

Vad skulle ni vilja veta mer om beträf-
fande ungdomars skogsvanor?

Hjälp eleverna att skapa en problem-
formulering som kan fungera som 
utgångs punkt för deras undersökning.

Tips! 
Jämför med exempelvis ungdomars 
spelvanor.

Steg 3 - Frågeformulär
Låt eleverna göra en undersökning. Här 
är några exempel på frågor som eleverna 
kan använda sig av:

1. Hur ofta kommer du ut i skogen?
2. Vilka aktiviteter gör du i skogen 
(orientering, fiske, jakt, svamp och så 
vidare)
3. Vistas du i skogen ensam eller till-
sammans med andra?
4. Vad skulle kunna få dig att vistas mer 
i skogen?

Låt eleverna hitta på fler frågor. Målet 
kan vara att ha totalt åtta frågor.

Påminn eleverna om att ta med några 
frågor om respondenten som till exem-
pel ålder och kön.

När frågorna är klara får eleverna sam-
manställa ett frågeformulär som de kan 
använda som underlag när de intervjuar 
respondenter.
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Tips! 
Eleverna kan använda exempelvis Word 
eller Google forms för att göra snygga 
formulär som de sedan kan skriva ut 
och använda.

Steg 4 - Intervjuer
När eleverna är klara med frågorna och 
formulären och har skrivit ut dessa är 
det dags att gå ut och hitta respondent -
er att intervjua. Låt eleverna intervjua 
mellan tio och tjugo personer.

Steg 5 - Sammanställ
Låt eleverna gå igenom och samman-
ställa resultatet från undersökningen. 
Låt dem redovisa några av svaren på 
frågorna med hjälp av diagram.

Steg 6 - Slutsatser
Eleverna skriver en kort rapport om 
resultatet och sina slutsatser från under-
sökningen.

Låt även eleverna besvara följande fråga 
i rapporten:

Vilka argument kan man använda för 
att få ungdomar att vistas mer i skogen?

Sammanfatta övningen
Låt eleverna presentera sina rapporter 
för varandra med hjälp av digitala hjälp-
medel, exempelvis ett presentations-
program.

Diskutera i helklass:

Vad skulle man kunna göra för att få 
ungdomar att vistas mer i skogen?

- Vad kan skolan göra?
- Vad kan politiker göra?
- Vilket ansvar ligger på ungdomarna 
själva för att komma ut i skogen?
- Vad vinner man på att vistas mer i 
skogen?

Eleverna arbetar med egna 
reflektioner
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Turism och 
skogens 

sociala värden
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Inledning
I den här uppgiften får eleverna 

göra en fältstudie för att utforska vilka 
sociala värden skogen har. De kommer 
även att få skriva en artikel till en tur-
isttidning med målet att locka turister 
till den svenska skogen.

Tidsåtgång
Den här uppgiften beräknas 

ta 2 timmar (120 minuter).

Koppling till kursplaner
Centralt innehåll i grundskolans kurser

Bild
 Framställning av berättande infor-

mativa och samhällsorienterande bilder 
om egna erfarenheter, åsikter och 
upplevelser.

Geografi
 Fältstudier av natur- och kulturland-

skap, till exempel av samhällsplanering 
i närsamhället.

Engelska
 Olika sätt att bearbeta egna 

framställningar för att variera, tydlig-
göra, precisera och anpassa dem efter 
deras syften.

 Muntliga och skriftliga berättelser, 
beskrivningar och instruktioner.

Förberedelser och 
material

Läromedlet Skogen och samhället från
Skogen i skolan.Beställ på 
skogeniskolan.se under fliken läromedel. 
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Genomförande

Övningen kan genomföras enskilt 
eller i grupp.

Steg 1 – Vilka värden?
Skogen har ekonomiska, ekologiska och 
sociala värden.  

Låt eleverna beskriva vilka sociala 
värden skogen har.

Steg 2 – Fältstudie
Låt eleverna ta sig till ett närliggande 
naturområde och arbeta med följande 
frågor:

På vilka sätt används skogen där du bor?
På vilka sätt har man gjort skogen till-
gänglig för allmänheten?
På vilka sätt är skogen positiv för ditt 
närsamhälle?
Prata med några av dina klasskompisar. 
Vilken relation har de till skogen?
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Steg 3 – Locka turister
Låt eleverna arbeta vidare med följande 
instruktioner:

Nu har du lärt dig lite mer om skogens 
sociala värden. Baserat på den informa-
tion du har fått fram om skogen får du i 
uppgift att skriva en kort artikel på en-
gelska. Artikeln är avsedd att publiceras 
i en tidning som vänder sig till turister 
på besök i Sverige.

Sammanfatta övningen
Låt eleverna presentera sina artiklar för 
varandra.

Tips!
 Ni kan också sätta ihop artiklarna till 
en tidning.

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

Svenska

Att leda ett samtal, formulera 
och bemöta argument samt 

sammanfatta huvuddragen i vad som 
sagts

Språkets struktur med 
stavnings regler, skiljetecken, 

ordklasser och satsdelar

Lässtrategier för att förstå, tolka 
och analysera texter från olika 

medier. Att urskilja texters budskap, 
tema och motiv samt deras syften, 
avsändare och sammanhang.

Informationssökning på 
 bibliotek och på Internet, 

i böcker och massmedier
samt genom intervjuer

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.

Hur man citerar och gör 
 källhänvisningar

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

man ger och tar emot respons på 
texter samspelar.

Hur man sovrar i en stor in
formationsmängd och prövar 

 källors tillförlitlighet med ett käll
kritiskt förhållningssätt

Redigering och disposition av 
texter med hjälp av dator. Olika 

funktioner för språkbehandling i 
 digitala medier

Muntliga presentationer och 
muntligt berättande för olika 

mottagare, om ämnen hämtade från 
skola och samhällsliv. Anpassning 
av språk, innehåll och disposition 
till syfte och mottagare. Olika hjälp
medel, till exempel digitala verk
tyg, för att planera och genomföra 
 muntliga presentationer.

Redigering och disposition av 
texter med hjälp av dator. Olika 

funktioner för språkbehandling i 
 digitala medier
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Bild

Geografi

Engelska

Biologi

Olika sätt att bearbeta egna 
framställningar för att variera, 

tydliggöra, precisera och anpassa 
dem efter deras syften

Människans påverkan på 
naturen lokalt och globalt. 

Möjligheter att som konsument och 
samhällsmedborgare bidra till en 
hållbar utveckling

Avbildning och konstruktion av 
geometriska objekt. Skala vid 

förminskning och förstoring av två 
och tredimensionella objekt

Muntliga och skriftliga berät
telser, beskrivningar och 

 instruktioner

Framställning av berättande 
informativa och samhällsorien

terande bilder om egna erfarenheter, 
åsikter och upplevelser.

Fältstudier av natur och 
 kulturlandskap, till exempel 

av samhällsplanering i närsamhället

Metoder för beräkning av area, 
omkrets och volym hos geome

triska objekt, samt enhetsbyten i 
samband med detta

Förnybara energitillgångar, till 
exempel sol och vindenergi 

och alternativa drivmedel

Matematik
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Koppling till centralt innehåll 
i grundskolans kurser

Teknik

Idrott och hälsa

Hur kulturella föreställningar om 
teknik påverkar kvinnors och 

mäns yrkesval och teknikanvändning

Arbetsställningar och belastning 
till exempel vid fysiska aktiv

iteter och förebyggande av skador, 
genom till exempel allsidig träning

Dokumentation i form av 
 manuella och digitala skisser 

och ritningar med förklarande 
ord och begrepp, symboler och 
 måttangivelser samt dokumentation 
med fysiska eller digitala  modeller. 
Enkla, skriftliga rapporter som 
beskriver och sammanfattar konstruk
tions och teknikutvecklingsarbete

Rättigheter och skyldigheter i 
naturen enligt allemansrätten

Bearbetning av råvara till fär
dig produkt och hantering av 

avfall i någon industriell process, till 
exempel papperstillverkning och livs
medelstillverkning

Hur olika friluftslivsaktiviteter 
kan planeras, organiseras och 

genomföras

Återvinning och återanvändning 
av material i olika tillverkning

sprocesser. Hur tekniska lösningar 
kan bidra till hållbar utveckling 
 samspelar

Kulturella traditioner i samband 
med friluftsliv och utevistelse

Tekniska lösningar för hållfasta 
och stabila konstruktioner, till 

exempel armering och balkformer

Hur individens val av idrot
ter och andra fysiska aktiv

iteter påverkas av olika faktorer, till 
 exempel av kön

Ord och begrepp för att 
benämna och samtala om 

tekniska lösningar

Ord och begrepp för att 
benämna och samtala om 

tekniska lösningar
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Samhällskunskap

Slöjd

Mediernas roll som informa
tionsspridare, opinionsbildare, 

underhållare och granskare av sam
hällets maktstrukturer

Metall, textil och trä, deras 
kombinationsmöjligheter med 

varandra och medandra material, till 
exempel nyproducerade och återan
vända material

Individers och gruppers möj
ligheter att påverka beslut och 

samhällsutveckling samt hur man 
inom ramen för den demokratiska 
processen kan påverka beslut

Olika material och hur 
de  produceras utifrån ett 

 hållbarhetsperspektiv

Ungdomars identiteter, livssti
lar och välbefinnande och 

hur detta påverkas, till exempel av 
socioekonomisk bakgrund, kön och 
sexuell läggning.

Dokumentation i ord och bild av 
arbetsprocessen och resultatet



Ur läroplan för grundskolan, förskole-
klassen 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 ge-
mensamma 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

Övningarnas koppling till värdegrund och uppdrag 
samt mål och riktlinjer



33

 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,

 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.
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SKOGEN I SKOLAN
Adress: Föreningen Skogen, Box 1159, 111 81 Stockholm

E-post: asa@skogen.se, Telefon: 08412 15 60, Hemsida: www.skogeniskolan.se
Du hittar mer material och fler övningar på www.skogeniskolan.se

mailto:asa%40skogen.se?subject=
http://www.skogeniskolan.se
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