Lär med Skogen i Skolan

Skogen i Skolan
har många grenar

Naturkunskap
och naturvetenskap

Vår svenska skog är mycket mer än bara natur.

Skogen i Skolan lockar många.

Skogen är en naturresurs som ger oss mat, arbete,

Under ett läsår brukar mer än 100.000 elever

papper, virke, energi – och massvis med kunskap.

och omkring 15.000 lärare delta i Skogen i

Det svenska folkhemmet bygger i stor
utsträckning på de tillgångar som finns i vår

Skolans aktiviteter.
Många besöker någon av de 900 skolskogar som byggts upp för att främja tematisk

variationsrika natur.
Att lära känna sin skog är också att lära sig
mycket om miljö, ekologi, djurliv och friluftsliv.
Den svenska skogen har många historier att

och ämnesinriktad utbildning. Ibland handlar
det om naturkunskap, ibland om naturvetenskap.

berätta. En del – men långt ifrån alla – handlar

För lärare och lärarutbildare är Skogen i

om tomtar och troll. Vår svenska skog berättar

Skolan ett uppskattat forum för utbildning

även vårt lands kulturhistoria.

och kompetensutveckling.
Med sin mång-

Skogen i Skolan

skiftande och färg-

ger många konkreta

starka natur har

tips om allt ifrån

skogen kommit till

skogsbiologiska

skolan för att stanna!

studier till hur man

Skogen i Skolan

gör ett studiebesök

har utvecklats under snart 30 år. Projektet har

vid högteknologiska

funnit sin form i ett nära samarbete mellan skola

sågverk och massa-

och skogsnäring.

industrier.

Bland alla som arbetar för

Att bygga en egen kolmila och

Skogen i Skolan finns Skogs-

att göra sitt eget papper ger andra

industrierna, Skogsägarna,

insikter, bland annat om den kultur-

SLU, Skogsstyrelsen, Skog-

historia som för inte så länge sedan

Forsk och STFI, Skolverket

var en del av vårt vardagsliv.

och fackliga organisationer.
Samverkansprojektet

Insiktsfulla är även arrangemang
som Skogens Dagar. De arrangeras i

Skogen i Skolan har gjort

landets större städer – där det är sär-

skogen till ett läromedel och

skilt vårt att nyttja naturens tillgångar

till en skolsal.

i undervisningen.

Ännu mera
att studera
Skogen i Skolan har producerat en rad läromedel
och idématerial, med tips och idéer hur skogen kan
användas i skolan.
Skogen i Skolan ger bl a ut en egen tidning,
den heter naturligtvis Skogen i Skolan! Tidningen
har en pedagogisk inriktning och kommer ut fyra
gånger per år.
Tidningen Skogen i Skolan kan beställas
kostnadsfritt från kansliet i Umeå.
Bland andra läromedel kan nämnas ”Lära med
skolskogen”. Den boken berättar om allt från hur man
skaffar sig en skolskog till hur man bygger vindskydd –
med byggbeskrivningar och ritningar.
”Lära med skolskogen” innehåller naturligtvis
också mängder med tips hur man arbetar i skolskogen.
Ett annat läromedel heter ”För det vilda”,
som handlar om djur på land och i vatten.
”För det vilda” innehåller övningar som åskådliggör samspel, samband och ekologiska begrepp,
i förlängningen ger de förståelse för sambanden
mellan människor, djur och miljö.
Vårt senaste läromedel är interaktivt och finns
på CD – det kommer att distribueras under året.
Information om CD-skivan – och annan
information om Skogen i Skolan – finns tillgänglig på webben.
Håll alltid ett öga på webbadressen
http://www.skogeniskolan.se
Annan värdefull skogsinformation
finns på adressen http://www-forest.slu.se

Ta gärna kontakt!
Skogen i Skolan finns i hela Sverige.
Projektledningen finns i Umeå och ute i
länen finns ett stort antal kontaktpersoner
med anknytning till skola och skogsnäring.
Tillsammans arbetar vi för att sprida
kunskap om skogen – bl a genom utbildning
uppmuntras lärarna att nyttja skogen som
läromedel.
Du som vill veta mera kan vända dig till
någon av nedanstående nyckelpersoner:
• Bo Nilsson är ordförande för Skogen i Skolan.
Han träffas på telefon 090 - 786 68 51 eller
via e-post till Bo.Nilsson@univex.umu.se
• Karl Jäghagen är projektledare.
Han träffas på telefon 090 - 786 66 49 eller
via e-post till Karl.Jaghagen@univex.umu.se
• Billy Ederlöf är koordinator.
Han träffas på telefon 090 - 786 68 58 eller
via e-post till Billy.Ederlof@univex.umu.se
• Maud Lie är informatör.
Hon träffas på telefon 090 - 786 68 51 eller
via e-post till Maud.Lie@univex.umu.se
Skogen i Skolan kan också nås via adressen:
Univex, Umeå universitet, 901 87 UMEÅ
Faxnumret är 090 - 786 67 09.
Skogen i Skolan har också en webbplats:
http://www.skogeniskolan.se
Därifrån kan du också nå den
gemensamma e-postadressen:
skogeniskolan@univex.umu.se

