
 
 
 

 

Slutrapport 
Projektrubrik: Kunskapsspridning via Skogens år på Universeum 

Huvudsökande: Skogen i Skolan Västra Götaland  

Projektets löptid: 2017-01-01 – 2019-12-31 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Projektet "Vi tar skogen till stan" är ett projekt i samverkan mellan Skogen i Skolan, Västra Götaland 

och Universeum, som genomför Skogens År under fem år från våren 2016 till våren 2021. Projektet 

har fokuserat på skolryggsäckar med skogligt innehåll samt att sprida dessa till skolor runt om i 

Göteborgsregionen.  

Kunskapsspridning om skogens betydelse är viktigare än någonsin! Skogen står för framtida 

arbetsplatser, rekreation, hållbar råvara, energi mm. Inom Skogen i Skolan ser vi stora utmaningar 

med att nå ut med detta budskap till främst barn och ungdomar, men också till den breda 

allmänheten. En bidragande orsak till detta är den fortsatt höga urbaniseringen inom vårt land, vilken 

medför att allt fler kommer allt längre från skogen. När nu Universeum satsar på Skogens år har 

Skogen i Skolan erhållit en möjlighet att medverka på en seriös arena där vi tar skogen till stan!  

Skogen i Skolan har i detta projekt samverkat med Universeum genom att ta fram skolskogs-

ryggsäckar som tilldelats skolor. Via Universeum har Skogen i Skolan fått en arena att nå ut med vårt 

budskap till skolor i Göteborg med omnejd. Projektet har anordnat skogsdagar främst för lärare. 

Lärarna har fått inspiration och verktyg att sprida kunskap om skogen till sina skolor/skolklasser. Under 

projektets framdrift har vi köpt in totalt 200 ryggsäckar med tillhörande material, låtit trycka övningar 

och instruktioner till ryggsäckarna. Vi har packat dessa 200 st ryggsäckar, genomfört inspirationsdagar 

i skogen och inom kort delat ut alla dessa ryggsäckar.  

Utöver träffar med lärare, så har skolskogsryggsäcken testats av 70 lärarstudenter, samt av 15 lärare 

vid en träff som arrangerats tillsammans med Upptech Science Center i Jönköping.  

Resultat 
Vi har under projektet genomfört totalt 18 skogsdagar för lärare, främst i Göteborgsområdet men 

även i Halmstad och i Borås. Skogsdagarnas längd har varierat mellan 1,5 – 5 timmar beroende på 

skolans möjligheter. Totalt 89 skolor har varit representerade och fått minst två ryggsäckar per skola. 

Totalt 188 ryggsäckar har delats ut till skolorna för att användas i deras pedagogiska verksamhet. Sex 

ryggsäckar har använts som visnings-exemplar och kommer fortsätta användas vid skogsdagar 

framöver. Återstående sex ryggsäckar kommer delas ut efter projektets slut, under år 2020, vid nya 

skogsdagar som planeras i Göteborg. Det har varit svårt att veta exakt hur många skolor som kommer 

till varje skogsdag, vilket är orsaken till att inte alla ryggsäckar kunnat delas ut innan årsskiftet.  

 

Som vi nämnt i tidigare rapporter var vi tvungna att ändra det ursprungliga upplägget. Istället för att 

hålla inspirationsdagarna i Göteborg, med en halvdag i skogen och en halvdag inne på Universeum, så 

har vi åkt till skolorna och varit i deras skolskog. Vi har även kortat ner upplägget vid behov för att det 

ska vara möjligt för lärarna att delta efter skoldagens slut. Universeum har inte haft möjlighet att delta 
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på alla inspirationsdagarna, men även med detta nya upplägg har lärarna kunnat testa övningarna så 

som det varit tänkt från början.  

 

Under projektets gång har vi jobbat fram och testat ett koncept som uppskattas mycket av lärarna. 

Projektet har bidragit till att fler lärare fått delta i skogsdagar, lärt sig om skogsbruk och blivit 

inspirerade att använda skogen som klassrum för alla ämnen. Ytterligare ett resultat är att samarbetet 

mellan Skogen i Skolan och Göteborgs Stad stärkts tack vare projektet, vilket lett till att nya skogsdagar 

med ryggsäcken som tema planeras under år 2020 i Göteborg.  

 

En enkät har skickats till lärarna för att utvärdera ryggsäcken som pedagogiskt verktyg och hur mycket 

den har använts av lärarna. I genomsnitt har skolorna använt ryggsäcken 3-5 gånger sedan de deltog 

på skogsdagen, och lärarna tycker ryggsäckens övningar är väl lämpade för skolans verksamhet. Se 

hela resultatet av enkäten i bifogad fil.  

 

En lista över de skolor som fått ryggsäck bifogas. 

Målbeskrivning 
Mål: Ryggsäcksprojektets målsättning har varit att nå ett mycket stort antal skolelever genom att 

närvara och medverka på Universeums satsning på Skogens år. Syftet har varit ökad kunskapsspridning 

om den svenska skogen. Genom att samverka på Universeum - en väl ansedd och seriös arena - fick vi 

möjlighet att sprida budskapet om skogens betydelse till fler och på ett annorlunda sätt. Förutom att 

bidra till allmän kunskap om skogen har vi haft ambitionen att inspirera ungdomar till att söka till alla 

de utbildningar som kan leda till ett framtida yrke inom skogsbranschen.  

 

Nådde vi målet? Med Universeums marknadsföring och breda kontaktnät bedömde vi att vi skulle 

kunna hålla flera inspirationsdagar, nå betydligt fler lärare och på så vis dela ut 200 st ryggsäckar redan 

under år 2017. Tyvärr fick vi revidera upplägget efter att vi upptäckt att det var betydligt svårare att 

locka lärare till inspirationsdagarna än vi förväntat oss. Därav att vi valde att arbeta inom en större 

geografi och i större utsträckning möta lärarna på hemmaplan. Med detta ändrade upplägg har vi nått 

lärare på 89 skolor som gått inspirationsdagarna och lärarna har varit mycket nöjda. De har uppskattat 

upplägget där de fått göra ryggsäckens övningar och sedan fått med sig en komplett ryggsäck hem till 

sin skola. Enkät under slutet av projekttiden visar att lärarna fortsätter att använda skolskogs-

ryggsäckarna som ett verktyg i undervisningen i de skolklasser de undervisar. Vår slutsats blir att vi 

nådde målet avseende ökad kunskapsspridning om den svenska skogen. 

Kommunikation och nyttiggörande av resultat 
Borås Tidning skrev om skogsdagen som hölls den 2 april 2019: http://www.bt.se/boras/lekfullt-satt-

att-lara-om-skog/   

 

Som nämnts i tidigare rapport har ryggsäcken även uppmärksammats i en artikel av Skogssällskapet: 

https://www.skogssallskapet.se/forskning/alla-projekt/projekt/2017-05-05-vi-tar-skogen-till-stan-sis-

bidrag-vid-skogens-ar-pa-universeum.html   

 

http://www.bt.se/boras/lekfullt-satt-att-lara-om-skog/
http://www.bt.se/boras/lekfullt-satt-att-lara-om-skog/
https://www.skogssallskapet.se/forskning/alla-projekt/projekt/2017-05-05-vi-tar-skogen-till-stan-sis-bidrag-vid-skogens-ar-pa-universeum.html
https://www.skogssallskapet.se/forskning/alla-projekt/projekt/2017-05-05-vi-tar-skogen-till-stan-sis-bidrag-vid-skogens-ar-pa-universeum.html


 3(3) 

  

 

För att utvärdera resultatet av projektet och ryggsäcken som pedagogiskt verktyg och hur mycket den 

har använts av lärarna, har enkät genomförts. Resultatet av enkäten (se hela i bifogad fil) visar att i 

genomsnitt har skolorna använt ryggsäcken 3-5 gånger sedan de deltog på skogsdagen, och lärarna 

tycker ryggsäckens övningar är väl lämpade för skolans verksamhet.  

 

Ytterligare ett resultat är att samarbetet mellan Skogen i Skolan och Göteborgs Stad stärkts tack vare 

projektet, vilket lett till att nya skogsdagar med ryggsäcken som tema planeras under år 2020 i 

Göteborg.  


