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På Lerums skolor och förskolor är 
miljö- och folkhälso arbetet prioriterat. 
Tre av fyra är certifi erade med Grön 
Flagg och skolskogarna används fl itigt 
i undervisningens alla ämnen.

Bland tallar, blåbärsris och berghällar springer 
Tolleredsskolans elever på raster, fritidspass 
och ibland på lektionstid. Skogen är ett kom-
plement till klassrummet och undervisningen 
pågår kring bäckar, klätterträd, totempålar 
och oräkneliga kojor. Skall eleverna lära för 
livet måste skolan ut i verkligheten. 

Skogen har något för alla
På Tolleredsskolan har lärare och elever an-
vänt skolskogen i över tio år. I skogen fi nns 
något att lära året om.

– Vi kan göra det mesta i skogen. Från rena 
fritidspass där barnen får springa av sig och ut-
veckla motoriken till ämnesundervisning med 
högläsning runt lägerelden, skogsvandringar 
där vi följer bäcken till dess till- och utfl öden 
eller mätning av trädstammarnas omkrets. Vi 
utforskar gärna omgivningen, ställer frågor 
och ser vad som väntar bakom branten.

Leken är viktig
Under skolåret som gick använde sig Tol-
leredsskolan mycket av skolskogen i temaun-
dervisningen ”saga” inom ramen för språkut-
vecklingen. 

–  Barnen lekte sina sagor i skogen och 
byggde kojor, tillverkade dockor och alla möj-
liga fantastiska skapelser. Dessa sagolekar fi ck 
eleverna sedan skriva och rita ned på ark som 
blev till väggtidningar på skolan. Vi leker in 
kunskap samtidigt som barnen rör på sig.

Motverka ökat stillasittande
Skolskogarna har blivit allt viktigare, inte 
minst sedan datorernas infl ytande påverkat 
och minskat elevernas tid för lek.

 – Vi vill öka tiden för fysisk aktivitet under 
skoltid. Den allt mer ökade insikten om vikten 
av regelbunden motion och god kosthållning 
ingår också i undervisningen. Speciellt när vi 
jobbar med små barn, vill gärna göra vad vi 
kan för att lägga grunden till en hälsosammare 
livsstil, säger Lena Hultgren, som är skolans 
miljöansvarige tillsammans med Marianne 
Lycke. 

Mellanmålen i fritidsverksamheten äts 
ibland i skogen och under skolans ”Tillsam-
mansdagar” prövar alla elever samarbetsöv-
ningar i skogen för att lära känna varandra, 
öka trivseln och motverka mobbing.
Lisbet Andersson vill understryka skolskogens 
betydelse för undervisningen.
– Vi älskar den här skogen!

Grön Flagg
Tolleredsskolan är certifi erad med Grön Flagg. 
Det innebär bland annat att skolan källsorterar 
sitt avfall och att hälsofrågor genomsyrar un-
dervisningen. I skolträdgården odlas bönor, 
potatis, morötter m.m.

– Eleverna engageras tidigt i källsorteringen 
där klasserna ansvarar för soprummet vecko-
vis. Skolan har även medverkat i kampanjen 
”Ett skräp om dagen” genom att plocka skräp 
i Tollered.

Lerumsskolorna ut i det gröna
Spring i benen enbart en fördel vid undervisning i skogen

Tollereds-
skolan, liksom 
de fl esta av 
Lerums skolor, 
är certifi erad 
enligt Grön 
Flagg – ett be-
vis på att sko-
lan prioriterar 
handlingsin-
riktat miljö- 
och folkhälso  
arbete i den 
dagliga verk-
samheten.

Grön Flagg:

Grön Flagg är en miljöutmärkelse anpas-
sad för skola och förskola. Den gröna 
fl aggan är det synliga beviset på att man 
i den dagliga verksamheten prioriterar ett 
handlingsinriktat miljöarbete och verkar 
för en hållbar utveckling. Grön Flagg är 
den svenska grenen av en internationell 
utmärkelse som leds av FEE (Foundation 
for Environmental Education).

Stiftelsen Håll Sverige Rent står bakom 
Grön fl agg i Sverige.
Läs mer på: www.hsr.se

Omkullvälta träd och bergsbranter är perfekta lekredskap i 
skolskogen där eleverna kan leka och fysiskt använda kroppen.

Ett eget litet krypin kan även byggas utomhus. Tol-
leredsskolans skolskog är full av kojor, lekställen och 
”hemliga” platser. 

Skolskogar:

Skolskogen defi nieras som ett avgränsat område vilket disponeras 
av skolan för planerade lektioner och utevistelser. Det är ett av 
många verktyg som fi nns att tillgå via Skogen i Skolan.

I skolskogen kan man kombinera undervisning, upplevelser och 
lek på ett sätt som är svårt att göra i ett  klassrum.

Utomhusundervisningen är i sig ingen nyhet. För hundra år sedan 
var det en obligatorisk uppgift för läraren att gå ut med klassen och 
plantera skog en dag. Skogexkursioner har varit ett vanligt inslag i 
biologiundervisningen. Vad som kan sägas vara nytt med skolskogen 
är organisationen. Med hjälp av skolskogen får skolan tillgång till ett 
område som mera permanent fi nns till hands för skolans räkning.
Lär mer på:  www.skogeniskolan.se 

   Vi utforskar gärna 
omgivningen, ställer frågor 
och ser vad som väntar 
bakom branten

   Vi utforskar gärna 
omgivningen, ställer frågor ”


