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Skogen i Skolans digitala medier
På vår webbplats hittar du även läromedel, faktasidor 
och övningar som du kan använda i din undervisning. 
Du kan ta del av vår verksamhet genom att prenumerera 
på vårt nyhetsbrev, gilla oss på Facebook samt följa oss 
på Twitter.

Twitter: @SkogeniSkolan 
Facebook: SkogeniSkolan

Illustrationen visar ett utomhusexperiment som kallas ”Björksav, gott och nyttigt”.
Experimentet och andra övningar kan du hitta på vår hemsida, www.skogeniskolan.se/ovningar.

Skogen i Skolan ger dig kunskap om skog
Skogen i Skolan grundades år 1973 och är ett nationellt 
samverkansprogram mellan skola och skog. Med skog 
menas intressenter ur skogssektorn i Sverige. Skogen i 
Skolans uppdrag är att väcka elevers intresse samt ge 
dem kunskap och förståelse för skogens alla värden. 
Vår pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt 
koppla samman teori och praktik och vi ser gärna att  
det sker i skogen som lärmiljö. 

En rikstäckande verksamhet
Skogen	i	Skolan	finns	i	hela	landet	och	är	fördelad	i	tio	
regioner. Kontakta din regionala samordnare som gärna 
hjälper dig att komma igång med aktiviteter, verklighets-
nära studier samt studiebesök. Runt om i landet ordnar 
Skogen i Skolan även kostnadsfria kurser för lärare som 
är intresserade av att lära sig mer om hur skogen kan 
användas som läromiljö.  

På vår webbplats www.skogeniskolan.se hittar du kontakt-
information till samordnaren i din region.

Våra läromedel är anpassade efter läroplanerna
Skogen i Skolans läromedel fokuserar på skogens sociala 
värden och på ett hållbart, utomhusbaserat lärande. 
Våra läromedel handlar om hur vi får en hållbar miljö, 
skogens produkter, skogen och samhället, mat i skogen 
och klimatfrågor. Läromedlen sträcker sig från förskolan 
till årskurs nio och är anpassade efter läroplanerna.
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Under 2020 lanserar Skogen i Skolan även en helt ny 
digital lärplattform med namnet Skogslektioner. Där 
hittar du lektioner om skogens roll i en hållbar utveckling, 
kopplade till läroplanen och de globala målen.


