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Finland är en stormakt när det gäller skog. Knappast finns det något
annat land där skogen på ett så anmärkningsvärt sätt har hört ihop
med historien. Även om många ungdomars kunskaper om skogen är
rätt sporadiska och ytliga idag, är ändå träet och skogen på många sätt
en del av den finländska livsstilen.

När det gäller kunskapen om skogen återspeglar olikheterna mellan
generationerna förändringarna i samhället. I takt med civilisationen
och urbaniseringen har nutidsfinländaren fjärmats från den dagliga
växelverkan med naturen, varvid kunskapen om företeelser i naturen
och deras lagbundenhet, för att inte tala om skötseln och använd-
ningen av naturresurserna, inte i samma utsträckning som tidigare är
medfödd. Samtidigt har en häftig diskussion väckts om hur den eko-
nomiska och materiella välfärden skall anpassas till naturens bärkraft.
Denna förändring och utveckling innebär en utmaning också för skol-
undervisningen.

För att genomsnittsfinländaren också i framtiden skall kunna se skogen
för träden, måste skolan lära ut grundkunskaper om naturen till sina
elever. Skogsekosystemet bör studeras i ämnen som biologi, fysik,
kemi, naturgeografi och till och med i matematik. Jämte naturkun-
skaperna bör studierna sträcka sig även till samhällsämnen som kan
beskrivas med orden ”Finland lever av skogen”. Grundskolan har ock-
så en förpliktande tradition att värna om i undervisningen i träanvänd-
ningen. Färdighets- och konstämnen kan för sin del vara språngbräda
till ett mångsidigt uttryckssätt på upptäcktsfärden i skogen.

Internationellt ses Finland som en skogarnas stormakt. Därför är grund-
faktorer rörande skogarnas ekologi, skydd, användning och på skogen
baserad näringslivsverksamhet fortfarande en del av de medborgarfär-
digheter som tillhör alla.

Modellen för skogs- och träundervisningen bygger på grunderna till
den läroplan som uppgjorts av Utbildningsstyrelsen. Modellen skall
ändå inte uppfattas som grund för läroplanen utan snarare som ett
material avsett att stimulera, och läraren bestämmer hur det skall
användas. Målsättningen är att de unga skall förkovra sina kunskaper
om skogen.
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Detta stimulansmaterial utgörs av en helhet som sträcker sig från barn-
domen ända till tröskeln till vuxenlivet. Vi vill framföra vårt hjärtliga
tack till den arbetsgrupp som sammanställt denna bok. I arbetsgruppen
har medverkat klasslärare Satu Arjanne vid Lentävänniemi skola i Tam-
merfors, lektor Pekka Huldén vid Meritalo skola i Salo, lektor Matti Lei-
nonen vid Hatanpää gymnasium i Tammerfors, daghemsföreståndare
Anne Liimola vid Telkkä daghem i Tammerfors, undervisningsrådet Sei-
ja O. Lähdesmäki på Utbildningsstyrelsen och informatör Ilari Pirttilä
på Finska Forstföreningen. Var och en av dessa svarar för de närmare
detaljerna i texten. Vi vill också tacka de närmare hundra samarbets-
parter och privatpersoner som med sina utlåtanden har gjort en värde-
full insats för innehållet i denna bok. Ett tack också till jord- och skogs-
bruksministeriet, Metsämiesten Säätiö och Finlands Skogsstiftelse, vars
ekonomiska stöd har gjort förverkligandet av detta projekt möjligt.

Vi hoppas att modellen för skogs- och träundervisningen kommer att
vara i flitig användning.

Februari 2000

Chefdirektör Jukka Sarjala
Utbildningsstyrelsen

Ordförande, professor Heikki Juslin
Finska Forstföreningen rf.
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UTVECKLANDET AV SKOGSKUNSKAP 7

UTVECKLANDET
AV SKOGSKUNSKAP

Kulturens värde och bestän-
dighet kommer till uttryck i
sättet att utnyttja skogarna.

(Alexander von Humboldt)

Modellen för skogs- och träundervisningen strävar efter att i
samarbete med skolan och samhället höja på de finländska bar-
nens och ungdomarnas kunskaper och färdigheter om skogen. I
ett land som Finland borde kännedomen om skog och trä vara
en del av de medborgarfärdigheter som tillhör alla. Modellen
gör det möjligt att genomföra skogs- och träundervisningen så,
att den tar formen av en upptäcktsfärd i skogen som sträcker sig
från förskolan till gymnasiet. Barn och unga på upptäcktsfärd i
skogen får ständigt nya upplevelser och erfarenheter samt steg-
vis utökade kunskaper och färdigheter att fylla sina ryggsäckar
med. Målet är att eleven med sakliga argument skall kunna del-
ta i diskussionen om skogarnas användning och tillstånd i vårt
land och kunna skapa egna välgrundade ståndpunkter.

Skogs- och träundervisningens centrala målsättningar presente-
ras på sidan 13 och indelningen i sex delområden på sidan 15.
För förskola, grundskola och gymnasium har uppgjorts egna
detaljerade dispositioner i avsikt att beskriva skogs- och trä-
undervisningens centrala syften. Den helhet som skapats av
dessa syften följer grunderna för både förskola, grundskola och
gymnasium.

Nationella skogsprogrammet
och de ungas skogskunskap

Statsrådet stadfäste Nationella skogsprogrammet i mars 1999. Pro-
grammets centrala mål är ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart skogs-
bruk, en ökning av träproduktionen och värnande om naturens mång-
fald. Jämte skogsbranschens organisationer har också centrala natur-
skyddsorganisationer, som Finlands naturskyddsförbund och Finlands
WWF:s skogsgrupp, medverkat i utvecklandet av programmet.

Vid tiden för uppgörandet av skogsprogrammet började man fästa
uppmärksamhe t vid det faktum att skolelevers kunskaper och färdig-
heter om skogen och trä, med andra ord skogskunskap, inte nådde
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den nivå som man kunde förvänta sig i ett land som Finland. Resultat-
analysen av den riksomfattande tävlingen Skogsnöten år 1998 påvisa-
de överraskande brister i kunskaper och färdigheter som rör skogen
bland niorna, dvs. de elever som går ut grundskolan. Under de senaste
åren har också i större utsträckning framkommit oroande besked om
nivån på barns och ungdomars naturkunskaper.

Träden som växer i skogarna är Finlands viktigaste och ständigt för-
nybara naturtillgångar, och skogens ekosystem dominerar naturen i
nästan hela landet. Skogslandskapet är en väsentlig del av Finlands bild
utåt, och skogen torde fortfarande betyda mycket för finskheten. Det
är således inte likgiltigt vad dagens barn och ungdom vet om skogsna-
tur, skogsbruk och skogsindustri, hur de förhåller sig till skötseln, an-
vändningen och skyddet av skogen och hurdan beredskap de har att
röra sig i skogen och använda de håvor den bjuder. Dagens unga bor-
de också ha en klar syn på hur skogen och träet hör ihop med den fin-
ska kulturens utveckling och vilken mångskiftande betydelse dessa har
i det finländska samhället och ekonomin idag. De unga borde också ha
beredskap att utgående från kunskaper baserade på fakta och egna
synsätt kunna delta i värdediskussioner om vårt lands skogsskydd samt
användningen av och tillståndet i skogarna.

På basis av ovan nämnda faktorer har stödandet av skolornas skogs-
undervisning och ungdomsarbetet lyfts fram i Nationella skogsprogram-
met som en av skogs- och miljöorganisationernas uppgifter. Utvecklan-
det av skogsundervisningen förutsätter dock en klar syn på vart man

Och daggen och bäcken och
fågelens sång och ängarnes
blommor och älgens gång och
ekorrens glädje i granens topp,
de gåvo mig åter levnadens hopp
och gåvo mig åter min ära och
lärde mig en ny lära.

(Gustaf Fröding)
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UTVECKLANDET AV SKOGSKUNSKAP 9

Drick, mina ögon,
guldljus som inte jag själv ser.
Andas djupt, mina lungor,
den våta mossans ånga.

(Karin Boye)

strävar, vad, när och hur man gör. För detta ändamål utsåg skogsbran-
schens samarbetsorganisation Finska Forstföreningen rf våren 1999 i
samarbete med Utbildningsstyrelsen en arbetsgrupp bestående av sak-
kunniga inom förskole- och skolundervisningen för att utarbeta ett för-
slag för utvecklandet av skogs- och träundervisningen. Finska Forst-
föreningen har redan i 25 års tid koordinerat skolornas och skogsbran-
schens samarbete, arrangerat den årliga tävlingen Skogsnöten i samar-
bete med Biologi- och geografilärarnas förbund, utbildat en stor mängd
lärare och producerat rikligt med material till stöd för undervisningen.
Denna verksamhet och samarbetet på lokalnivå skapar en solid grund
även för utvecklandet av skogs- och träundervisningen.

Underlaget för arbetsgruppens arbete i planeringen av skogs- och
träundervisningen har varit det omfattande seminarium som arrangera-
des våren 1999 under den riksomfattande skogsveckan i Tammerfors. I
seminariet sökte man svar på frågan ”Vilka skogskunskaper och träfär-
digheter behöver Finland?” Gruppen har fördjupat sig i diskussionsre-
sultaten från seminariet och därifrån plockat betydelsefulla faktorer och
synpunkter till grund för det egna arbetet. Arbetsgruppens första utkast
till modell för skogs- och träundervisningen skickades på en omfattan-
de utlåtanderunda. Den rikliga och mångsidiga feedback detta gav
kunde sedan studeras på Internet och ytterligare kommenteras, vilket i
sin tur gav nya synpunkter och nytt innehåll i planeringen av denna
bok.

Kunskapsstoff
för ryggsäcken

Den nu färdigställda model-
len för skogs- och träunder-
visningen kan som helhet
karaktäriseras som en skogs-
vandring, en upptäcktsfärd i
skogen, som sträcker sig från
tidig barndom till ungdomsti-
den. Under färden dyker stän-
digt nya och intressanta saker
upp som det kan vara trevligt att stu-
dera litet längre och noggrannare. I vand-
rarens ryggsäck samlas hela tiden upplevelser och erfarenhe-
ter samt nya kunskaper och färdigheter. Av dessa bildas så småningom
en allt större förståelse för den ekonomiska och samhälleliga betydelse
Finlands skogar har, tillgivenhet för skogsnaturen och en önskan att vär-
na om dess mångfald.

Den unga vandraren i skogen kommer också att upptäcka många
missförhållanden som rör skogens användning, att värdera våra tidsty-
piska produktions-, konsumtions- och verksamhetssätt samt att möta
även stora olikheter i människors syn på och attityder till skogen. Ex-
empelvis skogsskyddet, skogens bidrag till naturturismen eller använd-
ningen av skogarna för effektiv virkesproduktion är ofta sinsemellan
motstridiga sätt att använda skogen. För att nå förnuftiga lösningar
tvingas man ofta att göra kompromisser. Sålunda tvingas den unga att

Det verkliga luktgräset
fanns inte överallt.
Det växte på fuktiga ängar,
mellan videsnår
invid skogsbryn
vid randen av björkskog
bland vitmossa och caltha,
där över doften av starr och ävja
steg dess fina rena doft.

(Joel Rundt)
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med de kunskaper och värderingar han fått begrunda också egna atti-
tyder och konsumtionsvanor och ställa dem i förhållande till använd-
ningen av naturtillgångarna och miljöskyddet. Också dessa erfarenhe-
ter blir värdefulla komponenter i hans ryggsäck.

Under skogsvandringen ökar kunskapen om skogen på ett mångsi-
digt och omfattande sätt. På upptäcktsfärd i skogen, modell för skogs-
och träundervisningen erbjuder i denna kronologiska omfattning för
första gången en möjlighet att skapa en enhetlig och långsiktig, år för år
kompletterbar undervisningshelhet från förskola till gymnasium.

Att välja skogen som ett centralt tema i en dylik undervisningshelhet
faller sig ganska naturligt, för i ett land som Finland borde en rimlig
kunskap om skogen vara en färdighet för alla medborgare. Över 70 %
av vårt lands areal består ju av olika slags skogar, över 60 % av skogar-
na är privatägda och var sjätte finländsk familj äger skog. Globalt sett
är Finland en stormakt inom skogsbruket och skogsindustrin. Mer än i
andra länder förknippas också finländarnas fritidssysselsättningar med
skogen, och på så sätt inverkar såväl skogarna som parkerna i hög grad
på tätortsbefolkningens boendetrivsel.

Hållbar utveckling är grunden
för skogs- och träundervisningen

I grunderna för såväl grundskolans som gymnasiets läroplan betonas,
att främjandet av en hållbar utveckling är en av de viktigaste värde-
grunderna i skolans undervisnings- och uppfostringsarbete. Förutsätt-
ningen för en hållbar utveckling konstateras för sin del vara en sam-
klang med de ekologiska processerna och den biologiska mångfalden
samt tillräckligheten i naturtillgångarna. Skogen som en förnybar natur-
resurs, dess användande och skydd skapar en central bas för genom-
förandet av dylika målsättningar.

En av de centralaste grundmålsättningarna för en hållbar utveckling
är bevarandet av naturens mångfald, och då är hanteringen av skogar-
na i nyckelställning. Av vårt lands utforskade arter har cirka 1700 visat
sig vara utrotningshotade. Av dessa utrotningshotade arter lever ca 45
% i skogen, och skogsbruket har varit och torde också fortfarande vara
den miljöfaktor som i högsta grad orsakar utsattheten. Ca 5 % av de ut-
rotningshotade arterna är hotade på grund av utdikningen av torvmar-
kerna. Ur ekologisk synvinkel inverkar skogsnaturen också på lufttill-
ståndet och reglerar jordmånens och vattendragens vattenhushållning.
Skogsindustrin för sin del är fortfarande en stor förstörare av luft och
vatten, även om man har kunnat minska betydligt på utsläppen
och andra faktorer som belastar miljön.

Skogs- och träundervisningen är förknippad med
den hållbara utvecklingen därigenom, att skol-
undervisningen bör hjälpa eleven att förstå
människans beroende av naturresurserna och
naturens förnybarhet, även globalt sett. I
skogsundervisningen framkommer bety-
delsen av att känna den egna livsmiljön
samt att personligen utforska de företeel-
ser som förekommer i den vardagliga

Får jag kyssa dig på handen,
lilla enrisbuske, och lägga armen
kring dig, stora sten? Får jag kittla
dig i skägget, mossetuva du, och
bita i din silvernäver, björk?

(Elmer Diktonius)
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UTVECKLANDET AV SKOGSKUNSKAP 11

omgivningen och aktivt söka information. Det är också lämpligt att i
skogsundervisningen betona vikten av naturens känslighet och att få
pröva på upplevelser.

Skogen och finländarens kulturella identitet

Skogen är en viktig del av Finland
och finländarnas kulturella iden-
titet. Då finländarna bosatte sig i
sitt hemland gav skogen föda och
skydd samt råvaror för byggnader
men också för nästan alla behovs-
föremål. Av skogens håvor kunde
de också tillreda örter, läkemedel och
mediciner, och från skogen fick de sina första export-
produkter, pälsverken. Genom att bränna ved klarade de sig genom
Nordens stränga vintrar. I skogarna bodde troll och vättar, rån och äl-
vor samt många andra sagofigurer, om vilka sagorna, sägnerna och
folktron fortfarande berättar. Man offrade år gudarna i de heliga
lundarna eller vid foten av heliga träd.

Som nation har Finland genom hela sin historia varit beroende av
vad skogen bjudit. Svedjebränning, tjärbränning, sågindustri, tillverk-
ning av kemisk massa och papper har varit bas för hela nationalekono-
min. Med symboler som direkt förknippas med skogsnaturen lyfte
kompositörer, bildkonstnärer och författare den nationella självkänslan
under det senaste århundradet. När Finland låg i krig bjöd skogen
skydd åt finska soldater, i kristider har skogsarbete underlättat nöden.

Skogens kanske största kulturhistoriska betydelse ligger däri att den
fortfarande förenar nutidens generationer med gångna generationer till
en lång kedja. Skogen hör till vårt liv också idag, även om det kan vara
på ett sätt som vi inte alltid är medvetna om. Finländarna uppskattar
att i sin boendemiljö ha den sinnebild av frid i naturen som en skog el-
ler park skapar. Finländarnas fritidssysselsättningar förknippas starkt
med skogen, skogsnaturen inspirerar också nutidens konstnärer, saker
som julgran, midsommarbjörk och bastukvast gör att vi känner ett fast
emotionellt band till skogen. Vi går fortfarande till ”skogens famn” eller
till ”skogens sköte” för att få lugn och ro och hämta nya krafter.

På upptäcktsfärd i skogen som stöd för
uppfostrings- och undervisningsarbetet

I modellen för skogs- och träundervisning som den utformats av arbets-
gruppen klargörs först grundsyftet med undervisningen, därefter inde-
las helheten i sex delområden. Av dem framgår att omständigheter
som gäller skog och trä granskas förutom ur ekologisk och ekonomisk
även ur kulturell och social synvinkel, således rätt omfattande och an-
passat till förskolepedagogiken och skolans hela mosaik av läroämnen.

Skogs- och träundervisningen kan för sin del vidga och fördjupa sy-
nen på skogsnaturen och dess skydd samt på skogsbruket och träföräd-

Tjäran framställdes av tallved.
Tallen barkades (hartades) på
rot om våren under tre års tid.
Detta gjorde man för att tallen
skulle producera så mycket
kåda som möjligt. Sedan fäll-
des de barkade träden och
brändes i tjärdalar, fatliknande
gropar i marken. Den kluvna
veden, törvet, radades i gro-
pen och täcktes över med
mossa och jord.

(Pedersöre vår hembygd)

Vad vore världen utan granar,
utan massaved, julgran och
gravens ris. Vad vore den utan
det skydd som granen ger och
utan de skuggande sagor som
bara kan berättas av granar. Vi
uppsöker gläntornas ljus och
bor till endel i städer där vi får
för oss att vi är oss själva. Ändå
är vi vad vi är ett granskogsfolk
och med gran skall vi myllas.

(Harry Martinson)
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lingen. Samtidigt gynnar den förståelsen av
dessa faktorers nationalekonomiska betydelse.
Skogs- och träundervisningen lyfter även fram
vår nationella identitet och de kulturella traditio-
ner som är förknippade med skogen.

Syftet är att eleven eller studeranden på basis
av det material om skogen som samlats i ryggsäck-

en på ett självständigt sätt skall kunna skapa syn-
punkter på och värderingar om skogen samt med

dessa som grund delta i diskussioner om skogen. Det
karaktäristiska undervisningssättet för skogs- och träun-

dervisningen gör det möjligt att förvärva erfarenheter och
upplevelser, förverkliga självständigt och kritiskt sökande efter

information samt praktisera mångsidiga undersökningsmetoder.
Undervisningen poängterar vistelse i naturen och grupparbeten och
stöder därmed barnen och ungdomarna i deras sociala tillväxt.

Genomförandet av skogs- och träundervisningen förutsätter ett ökat
samarbete med samhället och näringslivet. I ett naturligt umgänge torde
också intresse uppstå för yrken inom skogsbranschen och de studie- och
arbetsmöjligheter som erbjuds. Ett utvecklande av skogs- och träunder-
visningen förutsätter samarbete speciellt med skogsbranschens organisa-
tioner men också med andra organisationer som värdesätter skogskun-
skaper. Potentiella samarbetsparter är t.ex. ungdoms-, naturskydds-,
idrotts-, motions- och jaktorganisationer.

Jämte en beskrivning av modellen för skogs- och träundervisningen
presenteras i boken några tips och råd om funktionella undervisnings-
sätt. Det finns rikligt av dessa även i litteraturförteckningen i slutet av
boken. I många läroböcker och andra läromedel förekommer en stor
mängd material som hjälper till att hitta lämpliga praktiska uppgifter för
skogs- och träundervisningen. Förteckningen över möjliga samarbets-
parter i slutet av boken underlättar för sin del när eleverna skall gå på
upptäcktsfärd i skogen.

På upptäcktsfärd i skogen, modell för skogs- och träundervisningen
följer grunderna för såväl grundskolans som gymnasiets läroplan samt
kriterierna för bedömningen i grundskolan. Modellen bildar som redan
konstaterats en stegvis kompletterande och logisk helhet. Finska Forst-
föreningen, som satt igång uppgörandet av modellen, representerar ett
mycket omfattande organisationsfält inom skogsbranschen, och närma-
re hundra organisationer och privatpersoner har kommenterat utkastet
till modellen. Modellen har bearbetats i samarbete med Utbildningssty-
relsen. Skogs- och träundervisningsmodellen är sålunda en represen-
tant för ett mycket brett och mångsidigt synsätt på hur de saker model-
len företräder skall behandlas i förskola, grundskola och gymnasium.
På upptäcktsfärd i skogen hjälper också samarbetsparter utanför skolan
att kunna fördela stöd så att det blir riksomfattande koordinerat och så,
att det pedagogiskt stöder undervisningen i förskolorna och skolorna
på möjligast förnuftiga sätt.

En tjärdal brann ungefär en
vecka, men redan efter ett dygn
kunde man börja tappa den
svarta, trögflytande vätskan. Från
en medelstor tjärdal kunde man
få 2-3 tunnor tjära och dessutom
en del träkol.

(Pedersöre vår hembygd)

12 PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I SKOGEN, MODELL FÖR SKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGEN
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I skogs- och träundervisningen strävar man efter att den finländska
unga:

1. Är medveten om att skogen är speciellt viktig i Finland.

2. Förstår skogens betydelse i Finlands ekonomiska och kulturella his-
toria och dess ställning som en del av den finländska identiteten.

3. Känner till skogens mångsidiga och föränderliga ekosystem och vet
att skogen är en viktig del av det finländska landskapet.

4. Respekterar skogen för dess egenvärde vilket gör den värd att skyd-
das, som en förnybar naturresurs samt som en källa till fysisk och
psykisk rekreation.

5. Vet hur skogen, träet och skogens övriga håvor kan användas med
beaktande av deras ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella
värden.

6. Förstår den nationalekonomiska betydelsen av skogsbruket, skogs-
industrin och annan förädling av trä och deras betydelse förutom
som arbetsgivare på landsbygden också som en upprätthållare av
socialt och kulturellt välstånd.

7. Kan själv på olika sätt använda trä, värdesätta dess användnings-
duglighet vid framställningen av många produkter och kan förstå
träets betydelse som råvara i skogsindustrin.

Gossen går och sår med
omsorg, sår på marker,
sår på myrar,

sår på luckra svedjeländer,
strör sin säd på hårda hällar.

Han sår furuskog på åsar, gran-
skog över berg och backar;

Hedarna få hysa ljungen,
smäcker småskog sås i dälder.

Han sår björk i sanka svackor,
al i lätt och lucker jordmån;

han sår hägg där det är dävet,
han sår sälg i saftig mylla,

rönn där goda gudar dyrkas,
vide där det flödar vatten,

han sår en i karga ängder,
ekar invid åars stränder.

(Kalevala, Elias Lönnrot)

MÅL FÖR SKOGS- OCH
TRÄUNDERVISNINGEN

MÅL FÖR SKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGEN 13
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Nu dricker jag visdom ur granar-
nas saftfyllda krona, Nu dricker
jag sanning ur björkens förtorka-
de stam, Nu dricker jag makt ur
det minsta och spädaste grässtrå:
En väldig beskyddare räcker mig
nådigt sin hand.

(Edith Södergran)

SKOGS- OCH TRÄ-
UNDERVISNINGENS
DELOMRÅDEN

Skogs- och träundervisningen i förskola och skolor kan indelas i sex
delområden, och varje del har sin egen synvinkel på de kunskaper, fär-
digheter samt upplevelser och uppskattning som rör skogen.

1. Skogsnaturen
• växt- och djurarterna i skogen
• skogstyper och värdefulla naturtyper
• skogen som ett ekosystem

2. Skogens skörd och rekreationsbruk
• bär, svampar, vilt och material
• friluftsliv, utflykter och vildmarkskunskap
• positiva upplevelser och sinnesro

3. Skyddet av skogsnaturen
• respekt för naturen
• bevarande av naturens

mångfald
• skyddsmetoder

4. Skogsbruket
• skogsvård
• skogsvärdering och avverkning
• skogen i den regionala ekonomin

5. Användningen och
förädlingen av trä
• händernas färdighet
• träprodukter
• skogsindustri och

nationalekonomi

6. Skogen och kulturen
• historia och tradition
• skogen och människan
• framtidens skog och trä

SKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS DELOMRÅDEN 15
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SKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGEN I FÖRSKOLAN 17

Djupt inne under granens gröna
grenar har jag en koja. Där sitter
jag och har det torrt och mysigt
när det regnar på världen utan-
för. Där inne kan ingen, ingen
hitta mig.

(Maj Bylock, Tusen guldslantar)

SKOGS- OCH TRÄ-
UNDERVISNINGEN
I FÖRSKOLAN

Barnet är till sin natur nyfiket och ivrigt att ta reda på saker och ting,
och det är den omgivande världen som är föremål för intresset. Barnet
lär sig och gör iakttagelser på ett aktivt sätt, och tillsammans med an-
dra barn och vuxna utökas erfarenheterna på den gemensamma fär-
den i skogens värld.

Barnets intresse och egna erfarenheter av naturen är av största vikt
vid utvecklandet av skogs- och träundervsiningen. Om barnet inte har
någon kontakt med naturen blir dagvårdens roll ännu viktigare. Det är
de vuxnas uppgift att vägleda barnet så det kan uppleva skogen som en
plats för möjligheter, där många frågor spontant väcks hos barnet och
där de besvaras tillsammans. Den vuxna leder också processen i en
mera djupgående riktning genom att ge barnet utmanande uppgifter
och vara ett stöd när det skall dra slutsatser. Med hjälp av projekt- och
temaarbeten stöds barnets inlärning och helhetsuppfattning. Genom
att utföra små prov och mätningar och mångsidigt utnyttja konstämne-
na görs erfarenheterna åskådliga för barnet. Med växande erfarenheter
och kunskaper lär sig barnet så småningom att bilda egna uppfattning-
ar om skogsfrågor.

Barnet är utgångspunkten

En viktig sak är också att få igång en diskussion om estetik. Man kan
försöka få barnet att fundera på vad just det tycker är vackert i naturen.
Varför bör skogen skyddas? Hur skall vi röra oss i skogen utan att skada
skogens djur och växter? Med hjälp av diskussioner och egna iakttagel-
ser vaknar barnens ansvarskänsla för naturen och de lär sig att ge akt
på närmiljön, att begrunda och fråga. När man arbetar med små barn
får man de bästa resultaten med en positiv inställning. Man kommer
inte framåt genom att skrämma barnen och måla upp hotbilder.

När vi rör oss i skogen är alla sinnen med. Barnet inspireras av de
personliga upplevelserna, och det är den vuxnas uppgift att väcka
känsligheten hos barnet. Genom att undra och ifrågasätta får man bar-
net att ge akt på den omgivande naturen.

Den vuxnas grundkännedom och egna erfarenheter är viktiga fakto-
rer då det gemensamma insamlandet av skogskunskaper börjar. Den
vuxna bör själv vara känslig och öppen för sin omgivning och tillägna
sig konsten i att förundras. Det finns ingen brådska, och barnet bör ges
tid att gripas, undersöka, fundera, lyssna, leka, springa eller gå och prö-
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Vårvisa

Jag gick mig ut i skogen en vår-
dag i april, och på en liten stub-
be jag satte mig så still, så still
och tyst som musen. Där spelade
väl tusen små bäckar ibland sten
och strå en vårlåt, och jag hörde
på. Och lärkan sjöng så lätt och
glad högt uppe i det blå.

Och tätt intill en driva stack
tussilago opp och vinkade till
solen med liten ljusgul topp.
I vårens vind, den ljumma, satt
haren med sin gumma på tuvan
och de gjorde sig så fina bägge
två, och harfrun hade redan fått
sin sommarkappa på.

(Thorbjörn Egner,
Barnens versbok)

va sina gränser. Skogen är den bästa möjliga lekmiljön och erbjuder ro-
liga naturupplevelser under alla årstiderna.

De tidiga barndomsåren är så viktiga därför att ett bestående förhål-
lande till naturen då skall byggas upp. Att få familjerna med i natur-
och skogsundervisningen stimulerar intresset för skogen och uppmunt-
rar familjerna att gå på gemensamma utflykter i skogen. I städerna, där
barnens föräldrar kanske inte har någon kontakt till skogen, har dagvår-
den en betydande roll i attitydfostran samt som initiativtagare till reflek-
tioner och diskussioner. Dagvården borde därför också hålla värdedis-
kussionen igång och om möjligt ordna naturupplevelser för hela famil-
jen. På gemensamma utflykter i skogen får man dela upple-
velser, och genom den interaktiva inlärningsprocessen lär
man sig tillsammans, den vuxna av barnet, barnet av
den vuxna och den vuxna av den vuxna.

Inspirerande och
utmanande inlärningsmiljö

Skogen har genom tiderna varit en inspira-
tionskälla för finländarna och också den plats
dit man gått för att få uppleva nya saker. Sko-
gen borde också fortfarande vara en plats där
barn och vuxna kan finna skaparkraft och lugn
och ro. Skogen är den bästa tänkbara inlärnings-
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SKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGEN I FÖRSKOLAN 19

I sagans skog där snurrar sagans
slända och spinner tråd som
blank som solen är, i sagans skog
kan nästan allting hända, och
nästan allting händer också där!

(Lennart Hellsing)

Linnea

Längst inne i den mörka skogen
växer linnean. Hennes skära
blomma skulle passa precis till
kjol åt en liten älva.

(Maj Bylock, Tusen guldslantar)

Älgar och rävar ligger så tryggt
i gröna skogens gömmen.

(Ann Margret Dahlquist –
Ljungberg, Barnens versbok)

SKSKSKSKSKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I FÖRSKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I FÖRSKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I FÖRSKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I FÖRSKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I FÖRSKOLANOLANOLANOLANOLAN

miljö, för den inspirerar till att utfors-
ka, göra konstverk, skriva dikter och
sagor samt bygga. Skogens tomtar
och älvor fascinerar barn under skol-
åldern, och i litteraturen finns det
rikligt med material om dessa sago-
figurer som bor i skogen. Våra folk-
traditioner har djupa rötter i skogen,
därför bör inte den delen glömmas bort
i skogs- och träundervisningen.

Att röra sig i skogen kräver tillvänjning, det går inte riktigt av sig själv.
Ett barn som vant sig vid att gå på jämnt underlag eller att sitta i bilen
får i skogen träna sina balansfärdigheter, lära sig grunderna i att klättra,
att bana sig väg genom frodiga buskage och uppleva hur det känns att
vara en stor äventyrare långt borta i vildmarken – även om barnet bara
skulle befinna sig i ett närbeläget videsnår i en skogsdunge. Önskvärt
vore också att göra utflykter till skogsvårdsmässigt sett olika skogar för
att uppleva och se olika typer av skogar. När man far till skogen är det
bra att ha med egen matsäck som säkert smakar gott efter ansträng-
ningarna under vandringen.

Att bege sig på upptäcktsfärd i skogen är inte helt lätt i centrum av
en stor stad, men parkerna och andra grönområden kan gott ersätta
bristen på närbelägen skog. Upplevelser kan också förmedlas genom
böcker, diabilder, videofilmer och konst. Den vuxnas uppgift är att på
olika sätt göra skogen närvarande för barn som annars inte kan kom-
ma dit. Barnet lär sig på egen hand och i grupp genom dialogen med
andra barn och vuxna. Barnens berättelser om skogsutflykter tillsam-
mans med t.ex. sina far- eller morföräldrar för också andra barn in i
den rätta stämningen. De vuxnas egna skogsupplevelser från barndo-
men eller historier från helgens utflykter sätter fart på barnets kreativi-
tet. Man kan åskådliggöra skogen med hjälp av ljudeffekter från natu-
ren, genom att förevisa de håvor skogen ger oss eller varför inte genom
att bygga en koja på daghemmets gård. Att gynna träprodukter i an-
skaffningarna främjar också för sin del principen för en hållbar utveck-
ling och lyfter fram träet som material.

Betydelsen av olika samarbetsparter spelar en stor roll när det gäller
att hitta på sätt att komma ut på skogsutfärder. Fastän man också kan
göra utflykter i närmiljön, är det besvärligare rent ekonomiskt sett att
komma till exempel till närmaste nationalpark eller skogsarbetsplats.

En skogs- och träundervisning som förverkligas regelbundet och med
eftertanke utvecklar barnets aktiva inlärning, ger det intressanta upple-
velser och skapar en grund för livslångt engagemang i naturen. I de oli-
ka avsnitten beskrivs som målsättningar sådana saker och en sådan
nivå som barnet förväntas uppnå innan det börjar skolan. Målen behö-
ver inte nödvändigtvis förverkligas under ett år, utan undervisningen
fortgår jämnt i åldern 0–6 år. Av upplevelserna och erfarenheterna
samlas den första vägkosten för barnets ryggsäck samtidigt som färdig-
heterna och kunskaperna om skogen växer.
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Den gröna skogen är full av slingrande
barriga stigar som människor och djur
trampat upp. En skogsduva kuttrar
ängsligt och spillkråkan hackar efter
larver i en tallstam. Det låter som en
trumvirvel.

(Kaj Beckman, Måns och Mari
från vår till vinter)

Ut och leta växter, ut och plocka bär!
Lär dig vad de heter, lär dig var de är!

(Lill Granrud, Ut och leta växter!)

SKSKSKSKSKOGSNAOGSNAOGSNAOGSNAOGSNATURENTURENTURENTURENTUREN

Barnet lär sig att vandra i skogen under
olika årstider och göra iakttagelser om
skogsnaturen. Barnet

• studerar tidsbegreppet genom att ge akt
på de karaktäristiska kännetecknen för de
olika årstiderna i skogen

• lär sig att göra iakttagelser om olika natur-
företeelser och utföra lätta experiment

• bekantar sig med torvmarker
• bekantar sig med de vanligaste träden,

buskarna och andra växter i närskogen
samt studerar dem under olika årstider

• bekantar sig med närskogens djur, stude-
rar hur de lever och undersöker deras spår

• lever sig in i att djuren iakttar människor-
na liksom också människorna iakttar dju-
ren

• förstår att djuren kan ha orsak att vara räd-
da för och undvika människor.

Barnet bekantar sig med olika slags skogar
och får erfarenheter av skogsutflykter.
Barnet

• gör utflykter i olika typer av skogar under
olika årstider och lär sig att klä sig efter
vädret

• lär känna skogen som en avkopplande, ut-
manande och trygg miljö

• upplever frånvaro av brådska och stress
• lär sig att genom upplevelser och övning-

ar värdesätta skogen som en inspirerande
och mångsidig plats för lekar och under-
sökningar

• förstår att det inte får gå till skogen utan
någon vuxens vetskap

• får lära sig att vistas vid en brasa och hur
man uppför sig vid elden

• lär sig grunderna i orientering med hjälp
av olika lekar och naturstigar

• lär sig att dela sina skogsupplevelser med
andra barn och vuxna.

SKSKSKSKSKOGENS SKÖRD OCH REKREAOGENS SKÖRD OCH REKREAOGENS SKÖRD OCH REKREAOGENS SKÖRD OCH REKREAOGENS SKÖRD OCH REKREATIONSBRUKTIONSBRUKTIONSBRUKTIONSBRUKTIONSBRUK

Barnet får möjligheten att samla skogens
skördar och lär sig att utnyttja skogens hå-
vor. Barnet

• vet att det har rätt att gå i skogen samt att
där plocka bär och svamp

• lär sig under den vuxnas ledning att kän-
na igen ätliga svampar och bär samt att
tillreda mat av dessa råvaror

• förstår att de andra svamparna och bären
skall man varken plocka och smaka på

• lär sig att i de egna lekarna använda ma-
terial (grenar, käppar, kottar, stenar) som
finns i skogen

• vet att viltdjuren jagas.
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Inne i björkdungen är marken allde-
les blå av blåsippor. – Dem får man
inte plocka, säger Matti. De är fridlys-
ta och det betyder att man ska lämna
dem ifred. Annars tar de slut.

(Kaj Becman, Måns och Mari
från vår till vinter)

SKYDDET ASKYDDET ASKYDDET ASKYDDET ASKYDDET AV SKV SKV SKV SKV SKOGSNAOGSNAOGSNAOGSNAOGSNATURENTURENTURENTURENTUREN

När barnet rör sig i skogen lär det sig att
beakta friden i naturen samt växterna och
djuren. Barnet

• lär sig att bli lyhört för naturens egna ljud
och att röra sig i skogen utan oväsen samt
utan att lämna spår

• förstår att man inte får skada levande träd
eller annan växtlighet i skogen

• förstår att man inte får ofreda skogens djur
eller förstöra deras viloplatser

• förstår att den vildvuxenhet som ofta fö-
rekommer i skogen inte är osnygghet, utan
den erbjuder skydd och näring åt många
djur.

Barnet bekantar sig med skyddet av skogs-
naturen och principerna för en hållbar ut-
veckling. Barnet

• lär sig att iaktta trädens skick och skogens
tillstånd

• vet att många av skogens djur är fredade
• för inte något djur bort från skogen

SKSKSKSKSKOGSBRUKETOGSBRUKETOGSBRUKETOGSBRUKETOGSBRUKET

Barnet bekantar sig med tillväxten i sko-
gen och skogsskötseln. Barnet

• sår frön från träd och följer med tillväxten
till planta

• bekantar sig med ekonomiskogar i olika
tillväxtskeden

• bekantar sig med skogsarbetsplatser och
det arbete som utförs där

• förstår att träden avverkas för olika an-
vändningsändamål

• förstår att på platsen för de avverkade trä-
den växer nya plantor upp och bildar en
ny skog.

Granens barr är korta och sitter ett
och ett. Tallens barr är långa och
sitter två och två. Enens barr är korta
och sitter tre och tre och s-t-i-c-k-s!

(Barnens ramsbok)

• lär sig att sortera pappers-, papp- och kar-
tongavfall och att använda återvinnings-
material i hobbyverksamheter.
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Långt inne i skogen har Matti hittat
en plats som hon kallar Gröna Rum-
met. Där berättar hon skogssagor för
Måns och Mari.

(Kaj Beckman, Måns och Mari
från vår till vinter)

SKSKSKSKSKOGEN OCH KULOGEN OCH KULOGEN OCH KULOGEN OCH KULOGEN OCH KULTURENTURENTURENTURENTUREN

Barnet bekantar sig med den finländska
folktraditionen med anknytning till skog
och trä. Barnet

• bekantar sig med traditionella träföremål:
leksaker, instrument och bruksföremål

• gör själv åt sig ett träinstrument och lär sig
att spela på det

• lär sig genom gamla berättelser hur finlän-
darnas liv och upplevelser i skogen var förr
i tiden

• bekantar sig med gamla talesätt, ramsor,
sånger och lekar som har anknytning till
skogstemat

• bekantar sig med litteratur där det berät-
tas om skogens väsen, tomtar och före-
ställningar samt om skogens djur.

Barnet stiftar bekantskap med den bild av
skogen som den finländska kulturen för-
medlar. Barnet

ANVÄNDNINGEN OCHANVÄNDNINGEN OCHANVÄNDNINGEN OCHANVÄNDNINGEN OCHANVÄNDNINGEN OCH
FÖRÄDLINGEN AFÖRÄDLINGEN AFÖRÄDLINGEN AFÖRÄDLINGEN AFÖRÄDLINGEN AV TRÄV TRÄV TRÄV TRÄV TRÄ

Barnet värdesätter trä som ett bra lek- och
hobbymaterial. Barnet

• lär sig att under övervakning använda kniv,
hammare och såg

• bekantar sig med träet som material och
dess olika egenskaper som färskt och torrt

• lär sig att tillverka olika leksaker och pryd-
nadsföremål av trä och annat material
som hämtats från skogen.

Barnet får en helhetsbild av trädets färd
från skogen till produkt. Barnet

• bekantar sig med de olika faserna i hante-
ringen av de avverkade träden och de
produkter som framställs av dem, t.ex.
plankor, parkett, faner och massa

• bekantar sig med de träprodukter som
finns på daghemmet och i hemmet

Vi hamrar och spikar, vi bygger en bil.
Vi sågar och gnider, vi drar med en fil.
Vi målar och målar med tjockt och
med tunt. Sen startar vi motorn och
bilen kör runt.

(Barnens ramsbok)

• bekantar sig med den finländska ord- och
bildkonsten samt musiken, vars skapare
inspirerats av skogsnaturen

• inspireras att beskriva sina skogsupplevel-
ser med konstnärliga medel

• skapar konst av naturmaterial.

• vet att papper och kartong är gjorda av trä
• lär sig att göra pappersmassa av avfalls-

papper och att bearbeta den.

03_kappale234_sve.p65 4.5.2000, 10:4822



SKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGEN I FÖRSKOLAN 23

Egen skog
Modellen för skogs- och träundervisningen förverkligas bäst då
barngruppen har en ”egen skog” där de får vistas och bekanta

sig med miljön året runt. I den egna skogen går det utmärkt att iaktta
årstidernas växlingar, följa med växternas och djurens liv och föra bok
om t.ex. det ”egna trädets” tillstånd. Barnet kan följa med det egna trä-
det eller den egna myrstacken från år till år under olika årstider. Det
kan krama trädet, och det är skönt att bara sitta i dess skydd. Frågor
som ställts i naturen leder till att barnet observerar sin omgivning. Med
förstoringsglas kan barnet träna sig i att betrakta detaljer i naturen, och
därigenom öppnar sig en helt ny värld för barnet. Också kikaren ger
skogsutflykten en ny dimension. Likaså kan de små konstnärerna lätt
bära med sig skissblock, kol och färgpennor.

Det lönar sig att dokumentera utflykterna. Fotografierna på dag-
hemmets väggar eller i ett gemensamt skogsalbum berättar då om upp-
levelserna på respektive utflykt också i bild. Det kan rekommenderas
att även videofilma utflykterna, för då kan också den vuxna observera
sin egen insats på den gemensamma utfärden.

Ett barn kan känna rädsla inför skogen. Rädslan kan man skingra ge-
nom att göra utflykterna till samma kända ställe och ge barnet tid att
bekanta sig med miljön. Så småningom lär sig barnet att skogen är en
trygg plats. Där kan man leka oberoende av väder och vind, bygga ko-
jor, följa med myrornas liv eller bli stilla och lyssna
på vårbäckens porlande.

Höjdpunkten på skogsutflykten är ofta
att få öppna matsäcken. Det är viktigt
med rätt utrustning, för det är inte lik-
giltigt vad man packar i ryggsäcken
och i hurdan mundering man vistas i
skogen. I takt med att färdigheterna
växer lär sig alla tillsammans att göra
upp eld, tälja korvpinnar och grilla och
äta korv eller spettbröd.

Vartefter barnet blir äldre och får
mer kunskaper är det lämpligt att ut-
vidga ”reviret” till att omfatta även
närregionens övriga skogar och torv-
marker, nationalparker och andra
naturskyddsområden.

Grunderna i orientering
Man kan planera olika naturstigar i skogen. Men hjälp av dessa
kan den vuxna kontrollera barnens framsteg i skogskännedom.

En naturstig består av kontrollpunkter där barnen parvis utför små upp-
gifter. Innehållet i uppgifterna utformas på basis av de frågor som kom-
mit fram på skogsutflykterna och det som behandlats i daghemmet.

UNDERVISNINGSRÅD I FÖRSKUNDERVISNINGSRÅD I FÖRSKUNDERVISNINGSRÅD I FÖRSKUNDERVISNINGSRÅD I FÖRSKUNDERVISNINGSRÅD I FÖRSKOLANOLANOLANOLANOLAN

Det jag hör – det glömmer jag,
det jag ser – det minns jag,
det jag gör – det förstår jag.

(Gammalt kinesiskt ordspråk)

Klockan tolv

Om jag står vänd så här
och solen värmer nacken
då har jag norr så där
likt skuggan uppå backen.
Och väster är åt vänster,
och öster är åt höger,
och söder är åt solen,
åt solen varm och kär.

(L. G. Sjöholm)
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Man kan bjuda in en annan grupp som gäster till naturstigen, och på
det sättet får barnen en chans att jämföra sina upplevelser med andra
barns. Om barnen inte ännu kan läsa behövs det till varje kontroll en
vuxen som berättar för barnen om uppgifterna. En annan möjlighet är
att en vuxen följer med barngruppen, och under vandringen berättar
denna en historia som har anknytning till uppgifterna.

På daghemmets gård eller i utrymmen inomhus kan man leka vä-
dersträckslekar eller med samma princip repetera redan välkända väx-
ter. I skogen kan barnen leka denhär leken så att de söker efter vissa
växter som ett av barnen vill finna. Växter kan sökas utgående från fär-
gen och man kan identifiera olika material, t.ex. sök något grått och
hårt. Att söka utgående från form är också en bra lek i skogen.

Ljuden i naturen
På skogsutflykten lär sig barnen att lyssna på ljuden i naturen.
Alldeles stilla och med slutna ögon lyssnar de på vindens sus,

regnets smatter, fåglarnas kvitter och alla andra ljud som naturen fram-
bringar. Under lärarens ledning försöker de att beskriva hur ljuden lät.
Barnen kan också lyssna till olika ljud som läraren själv framkallar, t.ex.
ljud som uppstår då man slår en käpp mot ett träd eller prasslar i en
buske.

Fest i skogen
Som ett alternativ till de traditionella vår- och julfesterna kan
man tillsammans med familjerna gå till skogen, och detta kan ge-

nomföras på många sätt. Festfolket kan samlas t.ex. runt brasan, och
där vid elden kan man förutom att grilla korv och koka pannkaffe även
leka och sjunga tillsammans. Barnen kan framföra sina sånger och le-
kar på en öppen plats i skogen. Vid stigen som leder till festplatsen kan
man för hela familjen ha ordnat med små uppgifter som anknyter till
festen eller ge möjlighet att lyssna till historier som rör tiden för just den
aktuella festen. Snöskulpturer, snöslott och snölyktor kan ge liv och
stämning åt festplatsen och stigen som leder dit, skogens väsen kan visa
sig bara man kan gå riktigt tyst.

Traditioner
Att följa med naturföreteelserna kan göras mångsidigare med
hjälp av gamla talesätt: ”Om rönnen bär mycket bär på hösten,

blir hösten regnig och vintern snöfattig”. På samma sätt kan man fun-
dera på uppkomsten av alla lokala talesätt, t.ex.:

• April våt, maj kall, fyller bondens lador all. (Österbotten)
• Den som inte arbetar om sommaren får svälta om vintern. (hela

Svenskfinland)
• En flygande fågel får något, en sittande inget. (hela Svenskfinland)
• Sura, sa räven om rönnbären. (hela Svenskfinland)

Ängsull

Ängsullen
vaggar sina vita tussar
i nattvinden.
Kanske
kommer trollmor smygande.
Plockar dem
för att bädda mjukt
åt sina små.

(Maj Bylock, Tusen guldslantar)
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Myrkompis

Brått har de, myrorna, när de
drar sina strån hem till stacken.
Ändå hinner de prata lite när
de möts.

De rör vid varandras antenner
lite grann. Det betyder kanske: –
Hej! Är ditt strå för tungt? Då
hjälper jag dej, myrkompis.

(Maj Bylock, Tusen guldslantar)

• Som man ropar i skogen får man svar. (hela Svenskfinland)
• Nordan går hem till kvällen. (Österbotten, Åboland)
• Anders braskar, julen slaskar. (hela Svenskfinland)
• Lärksång och slädgång varar blott en månad lång. (Österbotten)
• En svala gör ingen sommar. (hela Svenskfinland)
• Så i päls, skörda i särk. (hela Svenskfinland)

Gåtor, ramsor och rim
Man kan lära sig mycket om naturen genom att lösa gamla gåtor:

• Klär på sig till sommaren, klär av sig till vintern?
• Vem kan tala alla språk?
• På ett berg stod ett träd, trädet hade tolv grenar, på var gren fyra

bon, i vart bo sju ungar, var och en halvt vit och halvt svart.
• Hundraårig kropp med nattgammalt huvud?
• Fågel Fjäderlös satt på trädet Lövlös, så kom jungfru Munlös och

åt upp fågel Fjäderlös.
• Roten upp och toppen ner, ser sol och måne men aldrig sommar?
• När kan man bära vatten i ett såll?
• Först är jag vit som snön, sedan blir jag grön, på slutet röd som blod,

först då är jag riktigt god?
• Jag vet ett hus som har flera ljus än ett kungahus och alla sitter i

taket?

Lösningarna på gåtorna:

• lövträdet
• ekot
• året med sina tolv månader, fyra veckor i var månad, sju dagar,

dag och natt
• nyfallen snö på en stubbe
• snöflingan på det avlövade trädet smältes av solstrålen
• istappen
• när det är fruset
• smultronet, körsbäret
• himlen

På samma sätt kan man dra nytta av gamla ramsor och rim. Man kan
diskutera innehållet i ramsorna tillsammans. Av ramsorna kan man
göra ett litet skådespel, rekvisita kan samlas ihop under skogsutflykten.

Sidensvansen, domherrarna och rönnbären
Naturen är en spännande värld för ett litet barn. Från naturen
kan man ta exempel som alla känner till, åskådliggöra saker och

ting och sammanlänka naturkännedomen med till exempel matematik-
undervisningen. Nedan finns ett utdrag ur Severi Kantolas bok Askarte-
luaapinen från år 1921.

Herr sidensvans

Herr sidensvans han går i dans
som inga sorger fanns. Säg hittar
du ett träd ännu med rönnbär
någonstans?

Som kyssar är små röda bär på
vinterns vita fat! Har någon sett
min efterrätt, har någon sett
min mat?

(Lennart Hellsing)
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Vid midsommartiden hade rönnen
vackra vita blommor. På hösten hade
den röda bärklasar. Sidensvansar och
domherrar kom för att äta av rönnens
bär. Vi ritar en rönnkvist. Vi ritar fem
par blad och sedan tio bär. Sidensvan-
sarna kommer och äter upp dem.

Vi namnger, stavar, skriver. (Rönnkvisten.)
Hur många bär ritade vi i rönnklasen?

(Tio.)

Fem sidensvansar flög till klasen och delade bären sinsemellan. Hur
många fick var och en av dem?

Rita tio bär. Dela dem jämnt mellan två domherrar. Hur många fick de
vardera?

Nordanvinden slet lös hälften av de tio rönnbladen, östanvinden slet
lös den andra hälften. Hur många blad slet vardera vinden lös?

Rönnens kvist hade tio blad, en annan kvist hade hälften av tio blad.
Hur många blad hade den?

Vi skriver tio siffror.
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SKOGS- OCH TRÄ-
UNDERVISNINGEN
I GRUNDSKOLAN

Gamle vise Väinämöinen gjorde
sig ett spel av björken; slöjdar
hela sommardagen, slår och
hamrar på sitt spelverk ytterst
utpå disig udde, på den töcken-
höljda holmen – snidar stränga-
spelets stomme, skär sin nya
kannels klangbord, utav stadig
björk dess stomme, men av
masurbjörk dess klangbord.

(Kalevala, Elias Lönnrot)

Det är möjligt att i skolundervisningen inkludera integrerade ämneshel-
heter som behandlas i flera olika läroämnen. Undervisningen i dessa
ämnen förutsätter långsiktig planering och effektivt samarbete mellan
läroämnena. Som en dylik ämneshelhet kunde man förverkliga till ex-
empel miljöfostran, vars målsättningar bland annat är att främja en
hållbar utveckling och värna om naturens mångfald. Företagsfostran
betonar elevens egen företagsamhet, aktivitet och kreativitet. Konsu-
mentfostran strävar bland annat till utvecklandet av en förnuftig spar-
samhet och ansvarskänsla i användningen av naturresurserna. Skogs-
och träundervisningen kan stöda förverkligandet av alla dessa ämnes-
helheter. Den erbjuder användningsbara alternativ också för projekt-
studier och valbara kurser med skogsanknytning samt som tema för
lägerskolor och utflyktsdagar.

Skogs- och träundervisningen
som samarbete mellan läroämnen

Frågor med skogsanknytning kommer fram i grundskolans alla läroäm-
nen. I till exempel naturvetenskapsundervisningen betonas kännedo-
men om och förståelse för naturens lagbundenhet samt elevens förmå-
ga att skaffa fram naturvetenskaplig information genom själv-
ständiga iakttagelser, mätningar och undersökningar. I
de naturvetenskapliga ämnena förutsätts också att
eleven kan uppfatta läroämnenas gränsöverskri-
dande helheter såsom energiproduktion och
miljöfrågor. Eleven förväntas förstå interak-
tionen mellan människan, samhället och
miljön och deras inbördes beroende-
förhållande.

I biologi är undervisningens
centralaste mål bland annat att
lära ut ekosystemets uppbyggnad
och funktion. I målsättningen be-
tonas också kunskapen om olika
organismer och färdigheter att art-
bestämma dem med hjälp av hand-
böcker. Syftet är att träna eleverna i att
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undersöka naturen. I biologin betonas också i vidare
bemärkelse betydelsen av att bevara naturens
mångfald som en grund för naturskyddet. Läroäm-
net understryker betydelsen av ett hållbart levnads-
sätt för människan. Geografin ger eleven baskun-
skaper om förnybara och icke förnybara naturresur-
ser i världen, betonar betydelsen av deras hållbara
användning och förutsätter att eleverna förstår nöd-
vändigheten av att sammanjämka naturens och
människans ekonomi. I geografiundervisningen fram-
hålls speciellt naturförhållandet och naturresurserna i
Finland samt deras betydelse för näringslivet i vårt land.

I fysik förutsätts eleven kunna ge rationella förklaring-
ar på enkla naturföreteelser. Eleven antas förstå de natur-
vetenskapliga fenomen som till exempel energiproduktio-
nen och industrins olika områden baserar sig på. Till mål-
sättningarna hör också att eleven känner till olika energifor-
mer och kan jämföra dem sinsemellan. I kemi förväntas
eleven förstå till exempel de kemiska reaktioner i vilka ener-
gi binds eller frigörs, såsom fotosyntes och förbränning. Elev-
en bör kunna beskriva kolets och dess föreningars kretslopp i
naturen. Vidare förutsätts eleven ha kommit underfund med de
ämnen som inverkar på miljön, deras ursprung, effekter på miljön och
metoder med vilka man kan följa med tillståndet i miljön. Kemin gör
det lättare att förstå till exempel hur näringsämnen rör sig i jordmånen
och deras betydelse med tanke på skogsmarkens bördighet. I kemi
framkommer också elevens förmåga att förstå produkters och föremåls
livscykel.

 Självständigt utförda observationer och mätningar samt behandling
och tolkning av resultaten förutsätter att de kan uppställas med hjälp av
tabeller, diagram och ritningar. Till detta fordras matematiska kunskaper.
Matematiken är också nödvändig när man till exempel skall räkna ut en
viss skogsareals virkesmängd i kubikmeter och dess värde. Den statistik
och datateknik som tillämpas i skogs- och träundervisningen erbjuder
användbart övningsmaterial för matematikundervisningen.

Den finska skogen ger rikligt med inspiration och idéer i moders-
måls- och litteraturundervisningen om det sedan gäller att läsa, skriva
eller diskutera. Vid sidan av den egentliga skönlitteraturen kan använ-

das till exempel vildmarkslitteratur, naturdoku-
ment och skogsbranschens facklitteratur. I mo-
dersmålet är det också möjligt att förena be-
grepp som rör skog och trä med de rätta saker-
na och föreställningarna. I undervisningen av
främmande språk kan faktorer som gäller skogs-
natur och skogarnas användning utveckla färdig-
heten att beskriva hemlandets natur och ekono-
miska liv i internationella sammanhang. Då Fin-

land som hemland presenteras på ett annat språk hör skogsnaturen
och skogsnäringslivet på ett avgörande sätt till finlandsbilden.

Historia och samhällslära ger grunderna i de samhälleliga och eko-
nomiska studierna samt fördjupar till exempel det kronologiska pers-
pektivet på träanvändningen, skogsbruket och skogsindustrin. I sam-
band med dessa läroämnen är det möjligt att studera även till exempel

Den döda veden är livsbetingel-
ser för många olika artgrupper.
Vissa djur äter av den svampan-
gripna veden, medan andra
utnyttjar det döda trädet som
boplats, växtplats eller skydd.

(Grönare skog)

Den som vilar en stund under
en enbuske återfår krafterna –
den kryddaktiga lukten verkar
stimulerande.

(Grönare skog, 1999)
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skogsägandet och dess historia.
Läroämnet tränar eleverna att
mångsidigt och kritiskt granska oli-
ka faktorer samt vägleder och
uppmuntrar dem att använda de
samhälleliga påverkningskanalerna.

Religion och livsåskådning ger stoff
till etiska reflektioner med skogsanknytning
om förhållandet mellan människan och naturen
samt hur det kommer till uttryck i det dagliga livet.

Skolans färdighets- och konstämnen skapar grunden för förvärvan-
det av positiva upplevelser och erfarenheter från skogsnaturen. Teck-
ning stöder elevens förmåga att observera sin omgivning med hjälp av
alla sina sinnen och att uttrycka sina tankar och känslor både i bilder
och genom att berätta. Målsättningen med teckning är att eleven upp-
täcker kultur- och skönhetsvärdena i sin miljö och kan studera och tol-
ka både den uppbyggda miljön och naturmiljön. Eleven lär sig också
att iaktta egenskaper hos olika material, till exempel när det gäller be-
arbetning av ett ämne eller ur ekologisk synpunkt. I bildkonstens histo-
ria finns för sin del många hållpunkter med tanke på de stora vänd-
punkterna i vårt lands historia.

På musikens område, såväl i folkmusiken som i den moderna musi-
ken, kan man med många exempel göra anknytningar till skogsnatu-
ren; det finns ju oändligt många sångtexter och tonsättningar med det-
ta tema. Jämte Sibelius har många andra kända kompositörer inspire-
rats av skogsnaturen. På skogsutflykter kan man själv producera musik
på många olika sätt. För både barn och unga kan det vara en värdefull
upplevelse att lyssna till skogens ljud eller skogens stillhet.

Målsättningen i huslig ekonomi är att eleven känner till och värdesät-
ter den finländska matkulturen och traditionerna samt tänker på miljöef-
fekterna och den ekonomiska aspekten i sina val som konsument.

I gymnastik får eleverna träning i att röra sig i naturen, lära sig grun-
derna i orientering samt upptäcka skogsnaturens värde som både fysisk
och psykisk rekreationskälla. Idrottshistorien ger många
exempel på hur förhållandet till naturen utveck-
lats under flera århundraden.

Handarbete är jämlikt avsett för
både pojkar och flickor och omfat-
tar teknisk slöjd och textilslöjd som
en helhet. Handarbete utvecklar
händernas färdighet och är ett ämne
som fostrar till arbete. Jämte arbete
och tillverkning lyfts i undervisningen
fram bland annat etiska, ekologiska,
estetiska och ekonomiska värden.
Eleverna lär sig också att själva planera
och tillverka kvalitetsprodukter, vilkas råäm-
ne kan vara trä. Även produkternas livscykel blir aktuell. Handarbete
betonar förmågan att värdesätta den traditionella föremåls- och hant-
verkskulturen, men också träningen i att använda moderna arbetsme-
toder och de apparater och maskiner detta kräver. Eleverna får också
en föreställning om på vilka olika sätt trä används i skogsindustrin och i
annan träförädling, till exempel i närmiljöns byggnader.

I går var allting grått
och trädens grenar
liknade trollfingrar.
I natt kom snön.
Nu lyser solen.
Marken är vit.
På trädens grenar
gnistrar rimfrosten
som stjärnor.

(Maj Bylock)
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Jorden behöver inte människan,
men människan behöver jorden.

(Andra klokboken)

Gud byggde skogens stolta
landskap med rådjursstigar
mellan träden och vattenhål
för lo och älgar.

(Olov Hartman)

Ett träd är mycket större och
lever ofta mycket längre än en
människa. Men ändock är ett
träd för varje människa inte på
långt när nog. Det behövs hund-
ratals träd för varje människa på
jorden, träd som är världens
lungor och solljusets susande
fabriker. Träd som umgås vän-
skapsfullt med regnet och lugnar
de upprörda vindarna. Träd som
hjälper människan att andas och
överleva.

(Arthur Lundkvist)

SKSKSKSKSKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGEN
I ÅRSKURSERNA 1–6I ÅRSKURSERNA 1–6I ÅRSKURSERNA 1–6I ÅRSKURSERNA 1–6I ÅRSKURSERNA 1–6

I grundskolans lägsta klasser, alltså i årskurserna 1–6, betonas faktorer
som upplevelser och erfarenheter av skogen, vistelse i skogen och ob-
servation av naturen samt klassificering, beskrivning och mätning av
naturföreteelser. Många skolor har sin egen skog där eleverna regel-
bundet kan följa med vad som sker under de olika årstiderna, träna sig
i att känna igen växter, djur och svampar och göra iakttagelser om dju-
rens liv och deras spår. Också i vidare bemärkelse borde varje skola
kunna ge eleverna möjlighet att röra sig, leka, göra utflykter och vara
ute på äventyr i skogen samt lära dem att plocka bär och svamp. Å
andra sidan ger skogen också möjligheter att koppla av och lugna ner
sinnet. Personliga upplevelser i skogsnaturen skapar grunden för ut-
vecklandet av en positiv och hållbar attityd till miljön. Fastän största
delen av finländarna bor i städer är skogen fortfarande en fascineran-
de miljö för barnen, och att ha undervisning i skogen ger uppfriskande
omväxling i de vardagliga rutinerna i skolan.

Att lära sig saker om skogen på stället inskränker inte på de roliga
upplevelserna och erfarenheterna. Skogs- och träundervisningen vägle-
der eleverna också i förståelsen av de ekologiska principerna och natu-
rens mångfald. De små undersökningar och träningen i artkännedom
som eleverna gjort i naturen är spännande och fördjupar deras kunska-
per om skogen.

Klassläraren är vanligtvis lärare i årskurserna 1–6, och denna kan på
ett flexibelt sätt plocka in element av skogs- och träundervisningen i de
läroämnen han/hon undervisar i och av dem forma harmoniska helhe-
ter. En erfarenhetsmässig och kooperativ inlärning är en användbar
metod i skogs- och träundervisningen. I de fördjupade studierna kan
man i skogs- och träundervisningen använda reflekterande observatio-
ner varvid man diskuterar det upplevda och inlärda och försöker för-
ena det med elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. På det sät-
tet skapas grunden för att kunna tillägna sig nya begrepp, att kunna an-
vända begreppen exakt och ledigt samt att verkligen förstå de studera-
de företeelserna.

Den nuvarande undervisningens mål med början i förskolan är att
vägleda eleverna till att lära känna den
egna livsmiljön och studera företeel-
serna i den. Detta innebär per-
sonliga iakttagelser, aktiv
medverkan och självstän-
digt sökande efter infor-
mation samtidigt som
inpräntandet av teore-
tisk lärdom minskar. Till
att börja med ger ”forsk-
ningsexpeditionerna” i
närskogen och senare
allt längre bort möjlighe-
ter att förverkliga ett dylikt
arbetssätt. Det är viktigt att
komma ihåg att upptäckts-
färden i skogen görs om
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Skogstjärnen uppstod
av att man vintertid
körde mylla ur kärret
till gårdens åkrar.

(Elmer Diktonius)

Du finner något mer i
skogarna än i böckerna.

(Bernhard av Clairvaux)

på nytt många gånger under skolåren. Vartefter eleverna växer till blir
studieuppgifterna så småningom allt mer krävande. Upplevelser och
händelser såväl som nya studieobjekt finns det minsann tillräckligt av i
skogsnaturen. Till exempel artkännedomen ökar successivt och alltid
finns det nya och intressanta arter att lära sig.

SKSKSKSKSKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I ÅRSKURSERNA 1–6OGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I ÅRSKURSERNA 1–6OGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I ÅRSKURSERNA 1–6OGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I ÅRSKURSERNA 1–6OGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I ÅRSKURSERNA 1–6

Skogs- och träundervisningen presenteras nedan och är indelad i sex
delområden. Målsättningen för vartdera område visar den nivå som
eleverna förhoppningsvis uppnår under de sex första skolåren. Förut-
sättningarna för att detta skall kunna genomföras är att ryggsäcken så
småningom fylls med kunskaper om skogen, att lärdomar repeteras
och färdigheter upprepat tränas.

I synnerhet i årskurserna 1–2 poäng-
teras de upplevelser och erfarenheter
som eleverna fått i skogen, och först
från tredje årskursen och framåt kom-
mer den teoretiska delen att öka
märkbart. Då eleverna blir äldre, i
årskurserna 3–6, är det centrala syftet
att fördjupa skogs- och träkunskaper-
na på de olika delområdena. Grun-
den till allt detta skall vara intresse
för hemortens skogar och den övri-
ga naturen.

04_kappale5_sve.p65 4.5.2000, 10:4832



SKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGEN I GRUNDSKOLAN 33

SKSKSKSKSKOGSNAOGSNAOGSNAOGSNAOGSNATURENTURENTURENTURENTUREN

Eleven lär sig att studera skogsnaturen i
näromgivningen och hemtrakten samt att
identifiera olika arter. Eleven

• är intresserad av händelser i skogsnaturen
och kan göra iakttagelser och små under-
sökningar

• bekantar sig med olika slags skogar och
kan skilja på granskog, tallskog, lövskog
och blandskog

• bekantar sig med torvmarken och kan
beskriva dess viktigaste drag

• kan använda enkla handböcker för att
identifiera skogens växter, svampar och
djur

• känner till de vanligaste arterna i sin hem-
orts skogs- och torvmarksnatur.

Eleven förstår grundprinciperna för skogs-
naturens uppbyggnad och funktion. Eleven

• kan dela in skogsnaturen i en icke-levan-
de och levande del samt motivera indel-
ningen

• kan i huvuddrag förklara hur växterna får
vatten, näringsämnen och energi för att

Eleven har färdighet att vistas i och gå på
utflykter i skogen. Eleven

• kan utrusta sig på rätt sätt för skogsutflykten
• kan namnge vädersträcken, kan med hjälp

av kompassen bestämma i vilken riktning
norr ligger och i någon mån läsa en ter-
rängkarta

• kan berätta vilka rättigheter och skyldighe-
ter allemansrätten ger

• lär sig hur man gör upp eld, sköter brasan
och sist släcker elden, till att börja med till-
sammans med en vuxen, samt med stigan-
de ålder att själv göra en brasa

• lär sig att handla rätt om man går vilse i
skogen

• upplever skogen som en avkopplande och
rogivande miljö

• kan beskriva sina naturupplevelser med
olika uttrycksmedel.

Här dyker kärrets förruttnande
stock, som ett sjövidunder till
vattenbrynet och skjuter i höjden
det drypande trynet.

(Verner von Heidenstam)

kunna växa och deras övriga livsfunktioner
• kan gruppindela skogens organismer i

producenter, konsumenter och nedbryta-
re och bilda näringskedjor av de mest kän-
da organismerna

• upptäcker att det kommer nya växter och
föds nya djur i skogen som växer, och att
växter och djur också dör.

Eleven kan utnyttja skogens håvor. Eleven

• utökar sina färdigheter från förskoletiden i
att plocka bär och svampar samt tillreda
maträtter av dem

• vet att man från växter och svampar får
färgämnen till färgning av tyger och garn

• har vetskap om vilka saker i skogen det är
tillåtet att ta tillvara och använda till exem-
pel till byggande, hobbyverksamhet och
uppförande av lekplats

• vet att viltdjur får jagas endast med till-
stånd och under lagenliga jakttider.

SKSKSKSKSKOGENS SKÖRD OCH REKREAOGENS SKÖRD OCH REKREAOGENS SKÖRD OCH REKREAOGENS SKÖRD OCH REKREAOGENS SKÖRD OCH REKREATIONSBRUKTIONSBRUKTIONSBRUKTIONSBRUKTIONSBRUK
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SKYDDET ASKYDDET ASKYDDET ASKYDDET ASKYDDET AV SKV SKV SKV SKV SKOGSNAOGSNAOGSNAOGSNAOGSNATURENTURENTURENTURENTUREN

Eleven förstår innebörden av begreppet
mångfald i skogsnaturen. Eleven

• kan med exempel förklara på vilket sätt
mångfalden i skogsnaturen kan uppskattas

• kan namnge utrotningshotade arter och
andra arter som behöver skyddas i skogar-
na och torvmarkerna

• kan ge exempel på hur vissa arter tack
vare naturskydd har klarat sig och /eller
anpassat sig till den livsmiljö som männis-
kan skapat.

Eleven värdesätter naturskyddet och vill i
sina egna aktiviteter och sitt beteende ta
hänsyn till naturen. Eleven

• deltar i skötseln av skolans egen skog och
håller snyggt i närmiljön

• rör sig och gör utflykter i skogen utan att
skräpa ner eller söndra t.ex. torrfuror och
andra murkna träd, utan att riva sönder trä-
dens och buskarnas kvistar eller riva växter
från marken och orsaka andra skador

• låter djuren i naturen få vara ifred och vet
att man inte får ta hem något djur till kel-
djur

Skogen är full av liv. Från små bakterier
till stora däggdjur som älgar och björnar.
Från mossor och lavar till ekar och tallar.
Alla dessa arter har under tidernas lopp
anpassat sig till ett liv i skogen.

(Grönare skog, 1999)

• hjälper fåglarna genom att bygga fågel-
holkar och fågelbräden

• vet att en påbörjad vinterutfodring av djur
inte får avbrytas

• kan göra iakttagelser om trivseln i skogen
• lär sig att granska egna och andras lösning-

ar också ur etisk synvinkel.

SKSKSKSKSKOGSBRUKETOGSBRUKETOGSBRUKETOGSBRUKETOGSBRUKET

Eleven kan motivera betydelsen av vårt
lands skogar som en förnybar naturresurs.
Eleven

• kan förklara vad det innebär när man
säger att trä är en förnybar naturresurs

• vet att enskilda familjer äger största delen
av skogarna i Finland

• kan beskriva vad begreppet skogsbruk
betyder

• kan motivera varför träd avverkas
• förstår att skogsbruket har stor betydelse i

Finland.

Eleven vet att det i huvudsak finns välsköt-
ta ekonomiskogar i Finland. Eleven

• kan sätta trädplantor och sköta om deras
tillväxt

• kan berätta om skogsvårdens viktigaste

Lärdom är en skatt som ingen kan
beröva dig.

(Kinesiskt ordspråk)

skeden och bekantar sig med praktisk
skogsvård

• kan ge exempel på hur man i skötseln av
ekonomiskogarna kan beakta också sko-
gens många användningsmöjligheter och
skyddet av mångfalden i skogarna.
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SKSKSKSKSKOGEN OCH KULOGEN OCH KULOGEN OCH KULOGEN OCH KULOGEN OCH KULTURENTURENTURENTURENTUREN

Eleven bekantar sig med Finlands tidiga
historia samt med betydelsen av skog och
trä förr i tiden och idag. Eleven

• bekantar sig med den folktraditionella bil-
den av skogens och träets betydelse för
finländarna

• undersöker träbyggnader och träföremål
från förr i tiden, t.ex. möbler, redskap och
instrument

• lär sig att själv tillverka föremål och minia-
tyrmodeller

• bekantar sig med de forntida finländarnas
levnadssätt genom besök på museer och
med hjälp av litteraturen

• kan ge exempel på skogens och träets nu-
tida användning och betydelse.

ANVÄNDNINGEN OCHANVÄNDNINGEN OCHANVÄNDNINGEN OCHANVÄNDNINGEN OCHANVÄNDNINGEN OCH
FÖRÄDLINGEN AFÖRÄDLINGEN AFÖRÄDLINGEN AFÖRÄDLINGEN AFÖRÄDLINGEN AV TRÄV TRÄV TRÄV TRÄV TRÄ

Eleven kan använda trä som hantverksma-
terial. Eleven

• känner igen tall, gran och björk som såg-
vara

• kan bearbeta trä med olika verktyg och
observerar att till exempel ådringen i träet
ställer vissa krav och begränsningar i bear-
betningen

• kan foga ihop trä med spikar , skruvar och
lim

• kan göra enkla fogar, t.ex. överlappnings-
och tappfogar

• kan måla, lackera och betsa trä och förstår
nödvändigheten av ytbehandling

• kan jämföra trä som råämne med till ex-
empel plast och metall

• granskar träleksaker, träkärl, möbler och
papperssortiment samt trädekorationer på
byggnader och märker att trä lämpar sig
för många slags ändamål.

Eleven får grundkunskaper i skogsindu-
strin. Eleven

• kan i huvuddrag beskriva trädets väg från
skogen till ohyvlade bräden, möbler eller
papper

• vet att sågvara och papper hör till våra vik-
tigaste exportprodukter

• jämför olika papperssorter, t.ex. med av-
seende på deras hållbarhet, uppsugnings-
förmåga och elasticitet

• vet att produkter tillverkade av trä, papper
och kartong efter användning är ett utom-
ordentligt återvinningsmaterial, och ge-
nom att använda detta sparar man på
avverkningar i skogen

• lär sig att själv föra återvinningsmaterial till
uppsamlingspunkterna.

Eleven sätter sig in i hur konstnärer inom
olika konstgrenar har beskrivit och beskri-
ver skogen. Eleven

• tittar på bildkonst med skogsmotiv och
lyssnar på musik med skogstema

• ritar, målar och utformar arbeten med
skogsanknytning, inspirerad av musik

• känner till och kan skogssånger
• läser skogsinspirerad litteratur
• skriver historier, dikter och facktexter med

skogstema
• bekantar sig med vårt lands träarkitektur.

Enen var ett mycket nyttigt trädslag.
Skedar och grytskopor gjordes av enträ,
liksom finare möbler, eftersom träet inte
så lätt angrips av vedätande larver.

(Grönare skog, 1999)
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Händelser i skogsnaturen
Eleverna söker efter tecken på händelser i skogen, såsom spår
och efterlämningar av djur samt brutna och avgnagda och murk-

nade träd, svampar som sniglar festat på, träd och annan växtlighet
som larver gnagt på osv. Fynden kan föras till skolan för
vidare undersökningar, men de bevaras redan i sko-
gen genom att eleverna t.ex. ritar av eller fotogra-
ferar dem. Utgående från dessa ledtrådar klar-
görs vilka som åstadkommit spåren samt tillva-
ratas annan möjlig information om djuren, så-
som deras livsmiljö, näring och levnadssätt.

Undersökning av frön
Eleverna samlar frö från björkar, undersöker
dem i mikroskop eller med förstoringsglas och ritar

det de ser i ett häfte och skriver förklaringar till bilden. De testar fröets
glidegenskaper genom att blåsa på det och så försöka hålla det i luften.
På samma sätt undersöks barrträdens frön och eleverna jämför dem
med fröna från björken.

Kamp om livsutrymmet
Skogen avgränsas i en ca 5 x 10 m stor ruta. Eleverna räknar hur
många träd som växer där. Samtidigt ser de efter vilka slags träd-

plantor det finns i skogen. Eleverna studerar trädens ålder och skick
och försöker fundera ut vilka träd som kommer att klara sig till full
längd och vilka som troligen förtvinar och dör i kampen om utrymmet.
Eleverna sammanställer en liten utredning över de ståndortsfaktorer
som träden sinsemellan tävlar om.

En trevlig skog
Under lärarens ledning klassificeras olika skogar till exempel ut-
gående från vegetationen och skogsanvändningen. Detta kan gö-

ras som en skogsutfärd i terrängen eller med hjälp av bilder. Efter detta
utförs en intervjuundersökning. Vilken skog är trevligast? Varför?

Vädersträckslek
Gymnastiksalen eller skolgården utmärks med fyra cirklar som
betecknar vädersträcken. Eleverna står mitt på lekplanen. Lekle-

Små tassar

Kallt!
Kallt!
Kallt!
Små tassar
har kilat över snön
Jag undrar om djur
fryser om sina tassar.

(Maj Bylock, Tusen guldslantar)

UNDERVISNINGSRÅD I ÅRSKURSERNA 1–6UNDERVISNINGSRÅD I ÅRSKURSERNA 1–6UNDERVISNINGSRÅD I ÅRSKURSERNA 1–6UNDERVISNINGSRÅD I ÅRSKURSERNA 1–6UNDERVISNINGSRÅD I ÅRSKURSERNA 1–6
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daren ropar namnet på ett vädersträck och eleverna springer till den
cirkeln. Den som kommer sist till cirkeln är borta ur leken i varje
omgång.

Orienteringsträning
Klassen delas in i 2-3 elevgrupper. Gruppen ser efter var start-
punkten finns på kartan. Därefter har bara en i gruppen hand

om kartan. Denne leder de andra till det utmärkta målet. Framme vid
målet försöker de övriga genom att studera kartan ta reda på hur rut-
ten såg ut.

Olika träd
Klassen delas in i 2-3 elevgrupper. Varje grupp väljer några träd
av olika slag som de tycker om. Gruppen försöker genom en så

mångsidig undersökning som möjligt att beskriva olikheterna mellan
träden, t.ex. trädens form och höjd, grenarnas placering, stammarnas
yta, bladens form, färgen på träden, fantasibilder och känslor de fram-
kallar. Varje elev kan också rita eller måla sig själv som ett träd eller be-
rätta vilket träd hans vän påminner om.

Trädets berättelse
Klassen delas in i 2-3 elevgrupper. Varje grupp söker upp ett fint
träd och skriver dess levnadshistoria. Vad har trädet sett och

upplevt? Gruppen presenterar berättelsen för de andra eleverna.

Skogen under de olika årstiderna
Läraren delar åt varje elev en likadan kontursteckning förestäl-
lande skog. Varje elev väljer en årstid den tycker om och försö-

ker beskriva den genom att färglägga teckningen. Är skogen faktiskt
bara vit på vintern och bara grön på sommaren? Eleverna försöker att
lägga märke till de rikliga färgnyanserna i skogen.

Skogsväsen
Eleverna bekantar sig med gamla historier och föreställningar om
skogsrån, älvor, troll och andra sagoväsen, hurdana de var – snäl-

la, elaka, skrämmande, listiga osv. Var och en kan rita, måla eller mo-
dellera något sagoväsen. Fundera tillsammans varför våra förfäder ska-
pade historier om sådana varelser och till och med offrade gåvor åt
dem vid heliga träd.

Kvällens gullmoln fästet kransa.
Älvorna på ängen dansa,
och den bladbekrönta Näcken
gigan rör i silverbäcken.

(Erik Johan Stagnelius)

Om du går vilse – gör så här:

• Håll dig på stigen eller vägen.
• Håll dig varm, men förbruka

inte dina krafter i onödan.
• Om det finns ett högt beläget

ställe i din närhet, klättra opp
för att se om du kan få syn på
kända platser.

• Sitt inte direkt på den kalla
marken, utan sätt något
klädesplagg under dig.

• Sätt på dig det färggladaste
plagget och ropa eller vissla
ofta, så är det lättare att
upptäcka dig.

• Försök vara modig.
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Musik som beskriver träd
Under lektionen har till exempel granen behandlats. På skogsut-
flykten samlas eleverna i mindre grupper under stora granar och

undersöker trädet: hur ser det ut, hur känns, doftar och låter det? Hur
känns det att krama trädet? Slutligen lägger sig eleverna på rygg under
granen, betraktar den och lyssnar på musik från lärarens bandspelare,
t.ex. Sibelius komposition Granen. Temat kan fortsätta genom att
eleverna i teckning ritar eller målar ett valbart träd. Övriga kompositio-
ner av Sibelius med träd som tema är musikstycken för piano (opus 75)
vid namn Björken, Aspen, När rönnen blommar och Den ensamma fu-
ran.

Olika pappersslag
Läraren hämtar en stor mängd olika slags papper åt eleverna.
Eleverna gör i 2-3 personers grupper små test, där avsikten är att

jämföra olika slag av papper med varandra. Eleverna studerar till ex-
empel papprets yta, hårdhet, elasticitet, uppsugningsförmåga, fukthåll-
barhet, rivspår osv. De uppgör en tabell över egenskaperna och plane-
rar utgående från den en bruksrekommendation för vardera pappers-
slaget.

Brasutflykt
Enligt allemansrätten behövs alltid markägarens
tillstånd vid uppgörandet av eld. Om det inte
finns en färdigställd plats för brasan måste en
sådan beredas med omsorg. Det säkraste un-
derlaget för en brasa är bar sandmark. Om
brasan görs på mylla eller torv, måste man ta

bort ytvegetationen på ett tillräckligt stort områ-
de (1m x 1m).
Bygg av torr ved en brasa enligt bilden. Det lönar

sig att samla ordentligt med tändved. Som tändved läm-
par sig näver (ta inte från levande träd), samt med mark-

ägarens tillstånd törved och torra grenar nertill på granen. Vik tänd-
veden dubbelt. Spånor täljda från tall är också bra tändved.

Tändveden placeras som bilden visar på platsen under
veden och tänds i vindriktningen i skydd av kroppen. Hu-
vudprincipen är den, att närmast tändveden finns små,
lättantändliga vedträn. Då elden tagit sig ordentligt
lägger man på tjockare ved som brinner lång-
sammare. Olika trädslag brinner på olika
sätt; att bli bra på att tända brasor lär
man sig bara genom övning.

Framför brasan kan man syssla
med många saker. Man kan tälja
korvpinnar eller gafflar. Om du
inte har markägarens tillstånd
att ta trämaterial från naturen

Indianerna brukade säga:

”Vit man göra stor eld, sitta långt
ifrån. Röd man göra liten eld,
sitta nära.”

Tändved

Nog finns det mål och mening i
vår färd – men det är vägen, som
är mödan värd.

(Karin Boye)
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Ströva hemåt från hygget
i skogens nysnö
läska dig med frusna lingon
inunder tjattriga sidensvansflockar
eller trummande hackspetten.

(Ulf Söderhjelm)

kan du ta med ribbstumpar. Det går lättare
att åstadkomma en gaffel av en ribba än av
en tjock käpp. Med gaffeln är det roligt att äta
t.ex. makaronimat.

Det är mer arbetskrävande att göra en
sked. Först täljs fram en grovmodell av
skeden. Ovanpå skedbladet hålls en het
kolbit med hjälp av en pinne. Man blå-
ser på kolet så att det hålls så glödan-
de som möjligt. Kolet bränner så
småningom en grop i träbiten som
emellanåt putsas med en kniv.

Om man vill tillreda något
över brasan behövs en kok-
ställning. En kokstång fäst i
stenar är det vanligaste sät-
tet, men ingen stabil lösning.
Den stadigaste kokställningen
är trefoten.

Brasan måste släckas väl. Det bästa släckningsmedlet är vatten. Häll
så mycket vatten över brasan att också jordbottnen säkert har kallnat.
Kom ihåg, att i mylla och torv kan elden glöda i flera veckor.
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Har du glömt, att skogen är ditt
hem, att den stora djupa stilla
skogen står och väntar på dig
som en vän? Lämna stadens oro,
kom till skogen åter, endast så
kan du bli hel igen. Har du
glömt, att skogen är din vän?
Myrans vägar under himmelen,
källan, där det växer upp så ljusa
samtal, gläntan, där man leker
med ett regn, är de glömda?
Minns du inte dem?

(Bo Setterlind)

SKSKSKSKSKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I ÅRSKURSERNA 7–9OGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I ÅRSKURSERNA 7–9OGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I ÅRSKURSERNA 7–9OGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I ÅRSKURSERNA 7–9OGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I ÅRSKURSERNA 7–9

Skogs- och träundervisningen har nedan indelats i sex delområden. Mål-
sättningen för årskurserna 7–9 beskriver den nivå som eleverna förvän-
tas uppnå när de gått igenom den allmänbildande grundundervisningen.

SKSKSKSKSKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGEN
I ÅRSKURSERNA 7–9I ÅRSKURSERNA 7–9I ÅRSKURSERNA 7–9I ÅRSKURSERNA 7–9I ÅRSKURSERNA 7–9

I grundskolans högsta klasser, alltså i årskurserna 7–9, har varje lärare
sitt eget ämne, och det är deras uppgift att lägga grunden för senare
studier. På grund av detta ökar den teoretiska andelen i studierna, vil-
ket märks också i skogs- och träundervisningen. Undervisningen grun-
dar sig dock på de kunskaper och färdigheter som inhämtats i försko-
lan och grundskolans lägre klasser, och många ämnen fördjupas nu och
breddas.

Trots att den teoretiska andelen nu växer är fortfarande upplevelser-
na och erfarenheterna samt utflykterna i skogen viktiga också i de
högsta årskurserna i grundskolan. En positiv attityd till skogsnaturen
och förståelse för skogens betydelse uppstår inte enbart genom att slå
upp fakta i läroböckerna eller genom att följa med undervisningen i
klassen. Däremot väcks lättare ett aktivt och bestående intresse för
skogsnaturen om man går ut ur klassen med undervisningen och i stäl-
let ut i naturen, där eleverna självständigt får göra iakttagelser, mätning-
ar och undersökningar. Att ha undervisning ute i naturen upplevs som
intressant och viktigt i grundskolans högsta klasser, vilket visar sig i att
valbara kurser som handlar om jord- och skogsbruk, naturkännedom
och utflykter är mycket populära.

Skogsundervisningen genomförs bäst som en skogskurs med många
läroämnen eller som en studiehelhet. En sådan kurs gör det möjligt att
studera skogen och ämnen i anknytning till den enligt skogsundervis-
ningens delområden och de olika läroäm-
nen som beskrivs på sidorna 27-29. Den
artkännedom som hör till biologiunder-
visningen samt den experimentella na-
turforskning som alla naturvetenska-
per innehåller fördjupar och beri-
kar undervisningen och lägger
grunden till förståelsen av
uppbyggnaden och funktio-
nen i skogens ekosystem.
Att personligen bekanta
sig med skogsbruket, trä-
förädlingen och skogsin-
dustrin ger för sin del en
realistisk uppfattning om
arbetsmöjligheterna för
sådana elever som fun-
derar på en framtida ut-
bildning inom skogs-
branschen.
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SKSKSKSKSKOGSNAOGSNAOGSNAOGSNAOGSNATURENTURENTURENTURENTUREN

Eleven lär sig de elementära sakerna om
den finska skogens karaktäristiska drag
och har också en uppfattning om skogar-
na i den övriga världen. Eleven

• känner till de vanligaste växt-, svamp- och
djurarterna i skogarna och torvmarkerna
på sin hemort

• kan beskriva grunderna för uppbyggnaden
och funktionen i skogens ekosystem

• vet att skogarna indelas i tre huvudgrup-
per, torr mo, frisk mo och lund samt kan
beskriva deras karaktäristiska drag

• vet att torvmarkerna indelas i fyra huvud-
grupper, kärr, myr, mosse och flarkmyr,
samt kan beskriva deras karaktäristiska
drag

• förstår att växter har anpassat sig till olika
växtförhållanden, känner till typväxterna
och kan utgående från dem bestämma
skogstypen

• känner till ståndortsfaktorerna och förstår
deras betydelse för skogens tillväxt

• kan jämföra naturskogens och ekonomi-
skogens succession

• kan med hjälp av kartan klargöra den ter-
ritoriella fördelningen av Europas skogar
och olika vegetationszoners lägen

• kan placera världens stora skogsområden
på världskartan och beskriva deras typiska
drag.

Eleven kan självständigt undersöka skogs-
naturen. Eleven

• kan följa med och studera företeelserna i
skogsnaturen under de olika årstiderna

• kan beskriva på vilket sätt skogsnaturen
anpassar sig till vinterförhållandena

• kan med hjälp av källböcker bestämma ar-
terna på det studerade skogsområdet och
tyda spåren och efterlämningarna av de
vanligaste djuren

• kan planera och utföra olika tester och
mätningar för att klargöra ståndortsfakto-
rerna, arterna och trädbeståndets mängd

• kan jämföra olika skogar och beskriva de-
ras karaktäristiska drag

• kan med hjälp av terrängkarta klargöra hur
naturförhållanden påverkar olika skogars
lägen.

Eleven kan tryggt röra sig i skogen. Eleven

• behärskar grundfärdigheterna i att göra ut-
flykter och kan utrusta sig också för mer
krävande exkursioner eller vandringar

• kan orientera med karta och kompass
• följer reglerna för allemansrätten under

vistelserna i skogen
• upplever att vistelsen i naturen ger sinnes-

frid och positiva erfarenheter.

Eleven kan utnyttja skogsnaturens håvor.
Eleven

SKSKSKSKSKOGENS SKÖRD OCH REKREAOGENS SKÖRD OCH REKREAOGENS SKÖRD OCH REKREAOGENS SKÖRD OCH REKREAOGENS SKÖRD OCH REKREATIONSBRUKTIONSBRUKTIONSBRUKTIONSBRUKTIONSBRUK

• kan samla, konservera och tillreda mat av
bär och svamp

• förstår jakten som fritidssysselsättning och
kan motivera sin egen synpunkt på jakt

• vet att jägarna också praktiserar viltvård
• kan berätta vilken betydelse skogens

många användningsområden har för var
man.
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SKYDDET ASKYDDET ASKYDDET ASKYDDET ASKYDDET AV SKV SKV SKV SKV SKOGSNAOGSNAOGSNAOGSNAOGSNATURENTURENTURENTURENTUREN

Eleven förstår betydelsen av skogsskyddet
för tryggandet av naturens mångfald i vårt
land. Eleven

• vet att cirka hälften av de utrotningshota-
de arterna i Finland lever i skogarna och
torvmarkerna

• kan förklara orsaken till att de utrotnings-
hotade arterna minskar

• kan berätta hurdana naturskyddsområden
det finns i Finland och vet att största de-
len av dem är skogs- och torvmarksnatur

• kan ge exempel på skyddade naturtyper,
identifiera dem i terrängen och förklara
orsaken till att de är fredade

• kan motivera varför ekonomiskogarnas
ekologiskt och ekonomiskt hållbara an-
vändning har så stor betydelse för natur-
skyddet i Finland

• kan nämna de huvudsakliga miljöhot som
påverkar tillståndet i skogarna och känner
till metoder som kan minska dem.

SKSKSKSKSKOGSBRUKETOGSBRUKETOGSBRUKETOGSBRUKETOGSBRUKET

Eleven känner till skogens betydelse för
den regionala ekonomin i Finland. Eleven

• vet att över hälften av Finlands skogar ägs
av privatpersoner och familjer och förstår
att skogen har stor betydelse för sin ägare

• vet att trä är den viktigaste förnybara na-
turresursen i Finland och att ekonomisko-
garna producerar virke för ekonomibruk

• vet att skogsbranschen har en viktig syssel-
sättande funktion utanför tillväxtcentren.

Eleven bekantar sig med skötseln av eko-
nomiskogar i praktiken. Eleven

• känner till och kan beskriva de typiska
dragen för olika skeden i ekonomiskogar-
na

• kan fastställa olika skogsområdens ekono-
miska värde och uppskatta deras andra
värden

• kan definiera och motivera de skogsvårds-

Eleven upplever att skogsskyddet är en
positiv sak. Eleven

• förhåller sig positivt till grundmålsättning-
arna för skogsskyddet, vilka är att trygga
etablerade arter och bevara vårt lands
karaktäristiska naturtyper

• värdesätter tätortsbebyggelsens små sko-
gar, parker och övriga grönområden, vilka
tillför trivsel i livsmiljön

• vågar framföra välgrundade åsikter om
skogsskyddet

• vet hur man kan påverka skogsskyddet i
den egna närmiljön.

åtgärder som redan gjorts eller som behö-
ver göras i terrängen

• bekantar sig med det arbete som utförs i
skogen och är införstådd med de studie-
och arbetsmöjligheter som skogsbruket
erbjuder.

Övning ger färdighet.

(Danskt ordspråk)
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ANVÄNDNINGEN OCHANVÄNDNINGEN OCHANVÄNDNINGEN OCHANVÄNDNINGEN OCHANVÄNDNINGEN OCH
FÖRÄDLINGEN AFÖRÄDLINGEN AFÖRÄDLINGEN AFÖRÄDLINGEN AFÖRÄDLINGEN AV TRÄV TRÄV TRÄV TRÄV TRÄ

Eleven kan mångsidigt använda trä som
hantverksmaterial. Eleven

• vet beteckningarna för de vanligaste såg-
varorna

• kan planera realiserbara och fungerande
träprodukter

• känner till de vanligaste träslagen också
som sågvara, väljer det lämpligaste träma-
terialet för respektive ändamål och använ-
der råvaran ekonomiskt

• kan välja de lämpligaste metoderna för
träbearbetningen och tryggt använda ar-
betsmaskinerna

• kan välja och sedan utföra en ändamåls-
enlig ytbehandling för den tillverkade pro-
dukten.

Eleven känner till de grundläggande fakto-
rerna om träförädlingen och skogsindu-
strin i Finland. Eleven

• kan ge exempel på träanvändningen i
byggandet samt i tillverkningen av verktyg,
arbetsredskap och prydnadsföremål

• kan ge exempel på användningen av trä
för olika ändamål såsom timmer i byggan-
de, massaved i cellulosa- och papperstill-
verkningen och klenvirke i energiproduk-
tionen

Med solen som drivkraft producerar
skogen förnyelsebara råvaror för landets
skogsindustrier, vår viktigaste basnäring.
Samtidigt är skogen livsmiljön för mäng-
der av växter och djur och platsen där vi
vistas när vi behöver rast och ro men
också där vi finner spänning och får
styrka.

(Grönare skog, 1999)

Skogen är fattigmans päls.

Förr i världen när torpare och mindre
bemedlade levde i dragiga och nödtorf-
tigt uppförda byggnader kunde skogen ge
skydd för väder och vind. I vårt eget
värmeisolerade tidevarv tolkas ofta ut-
trycket som så att skogen kan ge den
fattige välbehövlig biinkomst.

(Talesätt från Svenskfinland)

• kan nämna skogsindustrins viktigaste
produktionsområden

• kan i huvuddrag beskriva hur kemisk
massa och papper framställs

• kan berätta vilken typ av träförädlingsin-
dustri det finns på den egna hemorten

• har klart för sig vilka studie- och arbets-
möjligheter den mekaniska och kemiska
träförädlingen erbjuder.

Eleven får grundkunskaper i att bruka sko-
gen. Eleven

• vet att i skötseln av ekonomiskogarna strä-
var man efter att förena ett ekonomiskt
hållbart skogsbruk och värnandet om na-
turens mångfald

• vet att det finns många åsikter om sätten
och målen med skogshanteringen

• kan på basis av sina kunskaper bilda en
egen välgrundad åsikt om skogsbruket.
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SKSKSKSKSKOGEN OCH KULOGEN OCH KULOGEN OCH KULOGEN OCH KULOGEN OCH KULTURENTURENTURENTURENTUREN

Eleven får en helhetsbild av skogens bety-
delse i Finlands historia och i finländarnas
liv. Eleven

• har klart för sig att de första invånarna i
Finland kom till ett skogigt land

• vet att de tidigaste invånarna i vårt land
var jägare, för vilka skogen betydde byte
och skydd samt råvaror till byggande av
boställen och bruksföremål

• kan ge exempel på arbetsredskap och
bruksföremål som tillverkats och fortfaran-
de tillverkas av trä

• kan beskriva skogsanvändningens faser i
Finland, från svedjebränning till modern
tid

• kan beskriva hur skogsarbetet har föränd-
rats från användningen av bågsåg och yxa
till dagens flerprocessmaskiner.

Eleven känner till skogarnas effekt på den
finländska kulturen. Eleven

• förstår att finländarnas förhållande till sko-
gen härleder från ett liv i årtusenden i ett
skogstäckt land

• kan ge exempel på vilken bild de folkliga
traditionerna och konsten förmedlar om
skogen och livet i skogen

• kan ge exempel på bildkonst, musik, litte-
ratur och dramakonst, där skogsnaturen
varit konstnärernas inspirationskälla

• förstår att finländarnas bild av skogen och
uppfattningen om användandet av skogen
har varierat under olika tider

Eleven förstår skogsindustrins nationale-
konomiska betydelse i Finland. Eleven

• kan motivera träförädlingens och skogs-
industrins viktiga betydelse i Finlands na-
tionalekonomi

• vet att största delen av skogsindustrins
produkter exporteras

• kan med hjälp av karta klargöra var de
finländska skogsindustrierna är belägna
och diskutera orsakerna till deras läge

Lugnt

Nu ljuder i huset – en vinterdag,
en snickares kloka hammarslag.
Jag sitter och lyssnar och tänker så:
Det är buller men inte buller ändå.

Det är någonting verkligt, någonting
tryggt i allt som är obestämt och för-
ryckt. Lugnt ljuder i huset en vinterdag
en snickares kloka hammarslag.

(Nils Ferlin)

• vet att finländarna sätter högt värde på
att få vistas i skogen och naturen på sin
fritid.

Eleven är intresserad av våra skogars
framtid. Eleven

• vet att genom att sköta skogarna på ett
hållbart sätt kan Finland fortsättningsvis
dra nytta av dem

• kan framföra olika alternativ för använ-
dande och skydd av skogen som kan un-
derkastas bedömning.

• vet vilken roll skogsindustrin har som en
nedsmutsare i miljön och kan ge några
exempel på detta

• vet att träförädlingen och skogsindustrin
kännbart har kunnat minska på de fak-
torer som belastar miljön

• kan själv bedöma konflikten mellan
skogsindustrin och miljösynpunkterna
och bilda en egen ståndpunkt.
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Skogsvandringskurs
Skogsvandring är ett skogstema som är praktiskt inriktat och in-
spirerande för eleverna och där det är möjligt att på ett mång-

sidigt sätt integrera olika läroämnen. Ämnet förenar personliga upple-
velser och iakttagelser från tidigare med nya kunskaper till en minnes-
värd erfarenhet. Det skapar också en ny undervisningssituation och
möjligheter för de elever som inte är klassens bästa. Nedan en nor-
mativ ämnesram:

Före utflykten
• fungerande utflyktsutrustning, packningslista
• planering och anskaffning av utflyktsmat
• packning och justering av ryggsäcken
• allemansrätten
• vandra tillsammans i terrängen, gruppdynamiken

Några stenar är täckta med djup-
grön mossa – mossan känns
fuktig: suger kanske upp
vatten från en källa i stenen.
Andra stenar är nakna och kala
i dem finns djupa sprickor hemli-
ga skrivtecken och grimaser:
likt ärr efter stelnad smärta.

(Maria Wine)

UNDERVISNINGSRÅD I ÅRSKURSERNA 7–9UNDERVISNINGSRÅD I ÅRSKURSERNA 7–9UNDERVISNINGSRÅD I ÅRSKURSERNA 7–9UNDERVISNINGSRÅD I ÅRSKURSERNA 7–9UNDERVISNINGSRÅD I ÅRSKURSERNA 7–9

Att vara den som tröttnar först är
surt, som ni förstår. På skidfärd
eller skogsutflykt … de andra går
och går. De går så fort, och man
blir sist, man hinner aldrig kapp.
Så får man skoskav. Inte har man
någon plåsterlapp!

(Britt G. Hallqvist)
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Första dagen, start
• granskning av utrustningen
• orientering i terrängen
• slå läger
• använda spritkök
• kvällsprogram och övernattning i tält

Andra dagen
• ta ner lägret
• iaktta naturen, läsa i naturens stora bok
• uppgifter i anknytning till naturskydd och skogsvård
• göra brasa och ta ansvar för elden
• slå läger
• kvällsprogram och övernattning i tält

Tredje dagen, hemfärd
• ta ner lägret
• första hjälp i utflyktsförhållanden
• bastu

Skogs- och torvmarkstyper
Eleverna delas in i arbetsgrupper, varje grupp sammanställer på
en stor kartong en skogs- eller torvmarkstyp av de växter de sam-

lat i naturen. Växterna i collaget skall klart belysa ifrågavarande skogs-
eller torvmarkstyp och på så sätt att också skogens skiktbildningar kom-
mer fram. Växtarterna namnges också i arbetet.

Livsträdet
Eleverna sätter sig in i berättelser om livsträd, som till exempel
om kunskapens träd på gott och ont i Bibeln samt livsträd som

beskrivs i många religioner. Under lärarens ledning diskuteras innebör-
den med liknelserna i berättelserna. Alla gör sitt eget livsträd antingen
genom att teckna eller måla eller använda material från naturen.

Årstiderna / dagbok
Eleverna gör en utställning i klassen om årstiderna i skogen. Med
början på hösten och ända fram till tröskeln av sommaren sam-

lar eleverna material till utställningen, som alltså kompletteras under
hela läsåret. Förutom med materialet från naturen kan årstiderna ock-
så beskrivas på många andra sätt, t.ex. genom teckning, målning och
hobbyverksamheter.

Skogsforskning med många ämnen
Skogen kan studeras från olika läroämnens synvinklar. Ett iaktta-

Den gråa masken som kryper i
mull jag ska inte trampa på. Jag
går så försiktigt för sniglarnas
skull och myran som bär sitt strå.

Och fjärilens vinge och blom-
mans blad jag ska inte riva itu.
För nog kan en fjäril få känna sig
glad i solen som jag och du.

(B. G. Hallqvist)

Ängar, hagar, fäbodvallar, gamla
åkerlappar, vallar och små gläntor
i skogen har ofta ett stort kultur-
historiskt värde och bidrar till
en ökad artrikedom.

(Grönare skog, 1999)
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gande och experimentellt arbete hjälper eleven att förstå skogen som
ekosystem och förnybar naturresurs. Nedan exempel på användbara
ämnen.

• jordmånen: uppbyggnad, jordartsförhållanden, genomsläpplighet,
bonitet och surhet

• vegetation: arter, skiktbildningar och täckningsgrad
• djurlivet: arter, spår och efterlämningar
• mikroklimat: ljusförhållanden, temperatur, vindutsatthet

och fuktighet
• skogen: skogstyper, ålder, mångfald, hälsotillstånd, immateriella

och materiella värden
• mätning av skogen: beståndets längd, kubikmängd och pris

Världens skogar – skogarnas värld
Världens skogar – skogarnas värld är ett par- eller grupparbete,
avsett som avslutning på grundundervisningen eller för gymna-

siet. Avsikten är att skapa en omfattande översikt av världens, Finlands,
det egna landskapets och hemkommunens skogar. Varje par sätter sig
omsorgsfullt in i sitt ämne under lärarens ledning eller med hjälp av in-
förskaffat material. Grundkunskaperna finns i läroböckerna i biologi
och matematik. Paren gör en stor kartongbottnad poster över sitt ämne
och postern placeras i klassen eller i något annat av skolans utrymmen.
Dessutom gör de ett sammandrag på en A4 över sitt ämne, belyst med
hjälp av kartor, diagram eller andra bilder. Efter sammanställandet av
arbetet presenterar vardera paret resultatet för klassen. Arbeten dupli-
ceras och binds ihop så att alla eleverna får ett collage om världens
skogar. Förslag till rubriker:

1. Världens sex stora skogsbälten
2. Regnskogarna
3. Savannerna
4. Den tempererade zonens lövskogar
5. Norra halvklotets barrskogsbälte
6. Utvecklingen av skogsnaturen i Finland
7. Utmärkande drag för de finska skogarna
8. Ekosystemets uppbyggnad och funktion i skogen
9. Skogstyperna
10. Skogsbruket och skogsvården
11. Skogarnas mångbruk
12. Finlands skogsindustri
13. Miljöfaktorer som belastar skogen
14. Skogarna och de utrotningshotade arterna i Finland
15. Naturskyddsmetoder
16. Finlands frodigaste skogar, lundarna
17. Lapplands fjällbjörkar
18. Det egna landskapets skogar
19. Hemkommunens skogar
20. Världens skogar – världens päls

Över det drömmande kärret,
det förgätna, sällan sedda,
med martall, dvärgbjörk,
mjuka vitmosstuvor, vide,
doft av getpors,
stjärnlik hjortronblom
i ljusgrön juni –
över det drömmande kärret
blå, hög sommardag
och vilande stilla
ett väldigt
bländvitt moln.

(Joel Rundt)

Engagemang är halva arbetet.

(Andra klokboken)
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Instrument av naturträ
Eleverna söker efter trästycken på marken eller annat lovligt trä-
material i närskogen, tillverkar träinstrument av materialet med

verktyg från förfädernas tid, övar sig i att spela på instrumenten och
uppför slutligen ett musikstycke till exempel på lägerskolans kvällspro-
gram. Lämpliga instrument är t.ex. flöjter, trummor och andra slagin-
strument samt vindharpor.

Eleverna slår med en träbit på trästycken som de hittat i skogen el-
ler fått från slöjdklassen och väljer ut bitar med den bästa klangen. Ge-
nom att såga träbitarna i lämplig längd kan man få en stigande skala så
de duger för musikskapande.

Musikuppfattning
Genom att ha en bandspe-
lare med i naturen eller

visa bilder i klassen som an-
knyter till ämnet kan eleverna
leva sig in i till exempel de
kompositioner av Sibelius som
beskriver naturen. Exempel på
Sibelius naturkompositioner för
piano (opus 114) är Landskap,
Vinter, Skogstjärnen, Skogssång och
Vårstämning.

Naturens ljud, en ljudbank
Eleverna i grundskolans högsta årskurser eller i gymnasiet som är
intresserade och kunniga kan samla en ljudbank på datorns

hårdskiva eller en särskild cd. Man kan banda in en stor mängd natur-
ljud, såsom t.ex. regnets smatter, böljornas skvalp, vågornas brus, vin-
dens sus, forsens dån, köldens knäppande, åskans muller samt å andra
sidan fågelkvitter, rävens skall, ugglans rop, spillkråkans smattrande osv.
Man kan också ta med de ljud som människans verksamheter framkal-
lar, såsom snöns knarrande under skorna, brasans sprakande, motor-
sågens brummande, bastukvastens skvättande, ugnens fräsande osv. Av
detta insamlade material kan sammanställas historier i ljud om skogen
och livet i skogen. Man kan ”spetsa” det hela med lämplig musik, t.ex.
valda delar ur Sibelius Finlandia.

Trädet

Nederst ser trädet ut som en
basfiolsdörr med vissna blad
kring roten som förr. Vindens
stråke börjar fila på stammen,
stum och säll, grenar sig svindlan-
de som en harpas barn med en
violoncell. Tänk om vart blad på
trädet har sin alldeles egen sång,
vilken väldig kör sätter då inte
vinden i gång! Pukor och trum-
mor får molnen ovanför trädet
sköta. Dem kan en liten piccolo-
fågel högst uppe i trädet möta.
Mäktigt spelar trädet sin träd-
symfoni. Lyssnande vid dess
rot vilar vi.

(Bo Carpelan)
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SKOGS- OCH TRÄ-
UNDERVISNINGEN
I GYMNASIET

I gymnasiet bjuds många möjligheter att komplettera skogs- och träun-
dervisningen från tidigare år och också att idka samarbete mellan de
olika läroämnena. I gymnasiet är det viktigt att fundera på människans
funktionella relation till ekologiska processer, den biologiska mångfal-
den samt de förnybara och icke-förnybara naturresursernas använd-
ning och tillräcklighet. Synvinkeln kan vara bredare än i grundskolan,
och frågor om naturresurserna och miljön kan studeras också i global
omfattning. Med utgångspunkt från den hållbara utvecklingen kan sko-
gen granskas mycket mångsidigt ur ekologisk, ekonomisk, social och
kulturell synvinkel.

Värdediskussion, skogsforskning

Också i gymnasiet gäller skogs- och träundervisningens grundtema alla
läroämnen. Det är möjligt att koncentrera undervisningen med hjälp
av ämneshelheter samt omfattande tema- och projektarbeten. Dessa
kan tas med som en del av samarbetet mellan läroämneskurser eller
förverkligas som särskilda tillämpade kurser. Skogs- och träundervis-
ningen ger möjlighet att för gymnasisterna skapa en intressant helhet
som är viktig i Finland och varierande till arbetssättet.

I gymnasiet är det möjligt att poängtera studerandens egna aktiva
roll i att få fram och utnyttja information. I de traditionella läroböcker-
na finns färdigt sammanställda kunskaper, men ur det strida informa-

Skogslängtan

Det finns en skog som jag kallar
för min. Jag har en önskan att
denna skog någon gång ska kalla
mig för sin. Det råder ständig
skymning där men inte en sorg-
sen och förlamande utan en
förtröstansfull skymning. Träden
majestätiskt höga står tillsam-
mans två och två med kronorna
kärleksfullt inslingrade i varann.

(Maria Wine)

Miljöambitionerna kommer att
bli allt viktigare, inte minst i
skogen. Det är etiskt självklart,
bra för ekonomin och en förut-
sättning för att kommande gene-
rationer ska ha tillgång till förny-
elsebar skogsråvara.

(Grönare skog, 1999)
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tionsflödet skall studeranden kritiskt kunna välja ut sådant stoff som
stöder studierna. I studerandet av den skogliga världsbilden finns det
ett överflöd av olika upplysnings- och kunskapsmaterial.

I den naturvetenskapliga undervisningen bör också i gymnasiet ex-
perimentella arbetsmetoder betonas samt självständigt fördjupande i
närmiljöns natur och dess användning utökas. Samhällets olika institu-
tioner är viktiga samarbetsparter, och genom att studeranden bekantar
sig med dessa kan han få upp ögonen för framtida studie- och arbets-
möjligheter.

Gymnasiets skogs- och träundervisning hör på ett meningsfullt sätt
ihop också med andra läroämnen än de naturvetenskapliga. Som ex-
empel på andra läroämnen kan nämnas modersmål och litteratur som,
liksom även i grundskolan, ger utmärkta möjligheter att lyfta fram frå-
gor i anslutning till skogsnaturen och användningen av skogen. I histo-
ria har kursen ”Människan, miljön och kulturen” naturen och ekono-
min som en aspekt, och i samband med detta lämpar det sig att gran-
ska förutsättningarna för Finlands skogsbruk och skogsindustri och de-
ras utveckling. I filosofi, religion och livsåskådning är det möjligt att
granska skogsnaturens egenvärde och dess ekonomiska användning ur
etisk synvinkel. Av gymnasiets konst- och färdighetsämnen har t.ex.
teckning miljöestetik som en kategori, och bl.a. kursen ”Miljön och bil-
den” torde vara svår att genomföra utan att begrunda de miljövärde-
ringar som anknyter till skogsnaturen. Musik erbjuder mångahanda
möjligheter att föra fram skogsnaturens betydelse som folkmusikens
och kompositörers inspirationskälla. Gymnastik ger möjlighet att förena
fysisk aktivitet i naturen med träning av de gymnastiska grundfärdig-
heterna och att njuta av naturmiljön. Speciellt eftertryckligt får man
fram skogliga aspekter i gymnasiet med kurser som anknyter till färdig-
hets- och konstämnen.

Träden har mycket att berätta:
mumlar som beduiner vid böne-
timmen, träter på skatan som
snattar pinnar. Många träd är
framstående tänkare, detta gäller
särskilt den fotsida granen och
lönnen som skuggar gårdspla-
nen. Minnesvärda äro även
samtalen mellan ekens krona
och slåtterängens källa. Många
gåtor uppenbaras där.

(Werner Aspenström)

Här står ett träd: vinden sjunger
ordlösa dikter i dess breda krona.
Jag vet att trädets öde är att bli
papper: ett papper som längtar
efter ord.

(Maria Wine)
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Grunden för gymnasiets skogs- och träundervisning är det stoff med
skogskunskap som samlats i ryggsäcken under åren i förskolan och
grundskolan, och som nu breddas och fördjupas i undervisningen. I
gymnasiet repeteras saker som behandlats i grundskolan, för till exem-
pel förståelsen för de ekologiska processerna och lagbundenheten för-
utsätter att undervisningen går djupare än i grundskolan. För att den
artkännedom som studeranden tillägnat sig skall bestå efter avslutad
skolgång förutsätts ett fortsatt aktivt intresse, och den unga kan få stöd
från branschens organisationer och genom att röra sig i naturen på fri-
tiden.

SKSKSKSKSKOGSNAOGSNAOGSNAOGSNAOGSNATURENTURENTURENTURENTUREN

En ingående granskning av de faktorer som påverkar skogsnaturen för-
utsätter ett tillägnande av de ekologiska grundprinciperna. Genom art-
kännedomen konkretiseras skogsnaturen och dess ekologiska basföre-
teelser. Studeranden kan djupare än i grundskolan och genom att ut-
nyttja naturvetenskapens olika teoretiska ämnen beskriva till exempel
fotosyntesen och cellandningen samt ämnens kretslopp och energiflö-
det i ekosystemet. Studeranden har en uppfattning om växternas vat-
ten- och näringshushållning samt om livsfunktionerna på cellnivå och
deras känslighet för störningar i förhållande till miljöförändringar. Att
undervisa i ovan nämnda ämnen ger också möjlighet att samarbeta
mellan olika naturvetenskaper. Studeranden kan beskriva faktorer som
påverkat uppkomsten av norra halvklotets barrskogsregion och detta
områdes globala betydelse för till exempel hejdandet av klimatföränd-
ringar. Studeranden är också insatt i skogarnas regionala fördelning i
vårt land och förstår att förnyelsen av skogen blir svårare ju längre norr-
ut man kommer.

Studeranden kan självständigt studera skogsnaturen, t.ex. för att
med hjälp av handböcker klargöra ett visst områdes artsammansättning
, jämföra olika skogstyper eller studera ekologiska grundfaktorer. Stud-
eranden upplever sina kunskaper om skogen och sina färdigheter i
forskningen av skogsnaturen som värdefulla. Frågor som rör de globala
forskningsbehoven är också klarlagda liksom även de studie- och ar-
betsmöjligheter som forskningen erbjuder.

SKSKSKSKSKOGENS SKÖRDOGENS SKÖRDOGENS SKÖRDOGENS SKÖRDOGENS SKÖRDAR OCH REKREAAR OCH REKREAAR OCH REKREAAR OCH REKREAAR OCH REKREATIONSBRUKTIONSBRUKTIONSBRUKTIONSBRUKTIONSBRUK

Studeranden är väl insatt i de rättigheter och skyldigheter som gäller
inom ramen för allemansrätten och håller sig till dem. Beredskap finns
också till tämligen krävande utfärder i skogsnaturen. Studeranden upp-
skattar de andliga och estetiska värden som skogsnaturen erbjuder
samt fysiskt och psykiskt stimulerande erfarenheter.

SKSKSKSKSKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I GYMNASIETOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I GYMNASIETOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I GYMNASIETOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I GYMNASIETOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGENS MÅL I GYMNASIET

Gamle vise Väinämöinen tingade
en eggvass yxa; sedan högg han
hela skogen, röjde en omätlig
rönning. Alla träden fingo falla –
blott en enda björk blev över
som ett hägn åt himlens fåglar,
tillhåll för den gälla göken.

(Kalevala, Elias Lönnrot)
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SKSKSKSKSKOGSBRUKETOGSBRUKETOGSBRUKETOGSBRUKETOGSBRUKET

Studeranden förstår vilken betydelse skogarna och skogsbruket har för
den regionala och nationella ekonomin i Finland. Han är förtrogen
med skogsbrukets centrala begrepp och han förstår de huvudsakliga ar-
gumenten i diskussionen som rör skogsbruket. Han kan också framstäl-
la egna välgrundade åsikter om skogsbruket. Han får en uppfattning
om skogsförädlingens mål, metoder och resultat.

Studeranden har bekantat sig med Finlands Nationella skogspro-
gram vars mål är att förena en ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar
skogsvård i avsikt att värna om mångfalden. Han förstår att dessa mål
kan ge upphov till inbördes konflikter, vilka ofta löses med kompromis-

SKYDDET ASKYDDET ASKYDDET ASKYDDET ASKYDDET AV SKV SKV SKV SKV SKOGSNAOGSNAOGSNAOGSNAOGSNATURENTURENTURENTURENTUREN

Studeranden är insatt i de centrala målsättningarna för naturskyddet i
Finland och förstår speciellt skogsnaturens betydelse när det gäller att
värna om mångfalden i vårt land. Han kan beskriva de viktigaste eko-
nomiska, samhälleliga, sociala och kulturella faktorerna som påverkar
tillståndet i våra skogar och förstår deras effekter på skogsnaturen. Han
är intresserad av närhistorien, dagsläget och framtidsperspektiven för
sin hemorts skogar samt skötseln och skyddet av skogen. Studeranden
kan analysera skogshanteringens positiva och negativa effekter på olika
växtplatser och i skogsvårdens olika skeden. Han kan uppmärksamma
förändringar som uppträder i hemortens skogar och kan göra utred-
ningar och undersökningar om miljöfaktorer som påverkar skogarnas
tillstånd. Han kan med sakliga argument delta i diskussioner om sko-
gen och vet hur man kan påverka beslutsfattandet angående skogs-
skyddet. Han kan diskutera betydelsen av skogsskydd också ur etisk
synvinkel.

Globalt betraktat förstår studeranden de stora skogsregionernas eko-
logiska, ekonomiska, sociala, kulturella och miljöskyddsmässiga bety-
delse. Han kan förklara skogarnas världsomspännande betydelse till ex-
empel i deras egenskap som skyddare av jordmånen och hejdare av
klimatförändringar. Han är förtrogen med tillståndet i världens skogar
på olika vegetationsområden samt med faktorer som påverkar tillstån-
det. Han kan uppskatta framtidsutsikterna för skogarnas tillstånd på oli-
ka håll i världen.

Studeranden kan skaffa fram information och göra utredningar, och
på basis av dessa kan han uppskatta skogarnas svamp- och bärskörd,
viltets samt andra universalprodukters betydelse för folkhälsan och na-
tionalekonomin. Han kan självständigt bedöma värdefrågor om jakt
och viltvård samt etiska och praktiska synpunkter. Han kan värdera ut-
nyttjandet av skogens skördar och betydelsen av skogen i rekreations-
syfte med tanke på skogarnas ekologiska hållbarhet samt som lindrare
av sociala och ekonomiska problem, t.ex. arbetslösheten.

Mätarlarven

Jag sträcker mig ut från mitt
körsbärsblad och spanar mot
evigheten: evigheten är alldeles
för stor idag, alldeles för blå och
tusenmila. Jag tror jag stannar på
mitt körsbärsblad och mäter upp
mitt körsbärsblad.

(Werner Aspenström)
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SKSKSKSKSKOGEN OCH KULOGEN OCH KULOGEN OCH KULOGEN OCH KULOGEN OCH KULTURENTURENTURENTURENTUREN

Studeranden förstår på ett mera djupgående sätt än i grundskolan sko-
gens betydelse i Finlands kulturhistoria och folkliga traditioner samt
dess värde för den finländska identiteten. Han är i stånd att med flera
exempel beskriva skogens och träets betydelse i den finländska kultu-
ren och är medveten om deras unika ställning som en finsk specialstyr-
ka.

Studeranden kan klargöra de värden och målsättningar som varit
gällande vid olika tidpunkter och som inverkar på de olika betydelser
skogen har och på skogens användningsformer samt sätten att genom-
föra åtgärder. Genom att följa med den offentliga diskussionen om
skogen och skogarnas användning kan studeranden klargöra hurdan
nutidsfinländarnas bild av skogen är och med vilka motiveringar de oli-
ka ståndpunkterna framförs. Han kan själv utreda och studera vilken
betydelse skogen har för invånarna på den egna hemorten och på vil-
ket sätt de förhåller sig till skogen och dess användning.

ANVÄNDNINGEN OCH FÖRÄDLINGEN AANVÄNDNINGEN OCH FÖRÄDLINGEN AANVÄNDNINGEN OCH FÖRÄDLINGEN AANVÄNDNINGEN OCH FÖRÄDLINGEN AANVÄNDNINGEN OCH FÖRÄDLINGEN AV TRÄV TRÄV TRÄV TRÄV TRÄ

Studeranden kan beskriva viktiga punkter i träförädlingens historia i
Finland och dess betydelse för industrialiseringen i vårt land. Han är
också medveten om Finlands ställning som en stormakt inom träföräd-
lingen och skogsindustrin i världen. Han känner till skogsindustrins pro-
dukter och deras betydelse i Finlands export och nationalekonomi.
Studeranden kan på kartan peka ut det geografiska läget för våra skogs-
industrier samt förklara de historiska faktorer och förhållanden i natu-
ren som påverkat läget. Han har aktuella kunskaper om de utsläpp
som skogsindustrin ger upphov till, de problem utsläppen orsakar samt
om projekt med vilka man kan minska olägenheterna. Studeranden
har på basis av sina inhämtade kunskaper möjlighet att med sakliga
motiv delta i diskussionen om skogsindustrin.

Studeranden har skaffat grundinformation om hantverkstraditioner
med anknytning till trä samt träets andel i finländsk design. Han har lärt
sig att värdesätta trä som byggnads- och annat bruksmaterial samt att
använda trä till exempel som hantverks- och hobbymaterial.

ser. Studeranden inser att han själv tvingas tänka över sitt förhållande
till den hållbara utvecklingens principer och därigenom också till
användningen av naturresurserna, däribland skogarna. Studeranden
har också baskunskaper om tillståndet i världens skogar och deras an-
vändning.

Studeranden kan genom undersökningar klargöra vilken betydelse
skogarna och skogsbruket samt dess binäringar har på hans hemort och
dess ekonomiska liv. Han har också klart för sig vilka studie- och
arbetsmöjligheter skogsbruket kan erbjuda.

Avlasta morgondagen – idag.

(Andra klokboken)

Nu är det sommarmorgon
och jordens högtidsstund,
nu ringer blåa klockor
sin frid i helig lund
av rönnar, björk och sälg.
Nu är det jordisk helg.

(Pär Lagerkvist)
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Allt arbete för det goda stöter
obönhörligen på hinder. Det
avgörande är vårt mod, vår be-
slutsamhet och vårt hopp. Om vi
blir missmodiga blir också det
möjliga omöjligt. Men med
hopp, beslutsamhet och outtrött-
liga ansträngningar kan det
omöjliga bli möjligt.

(Dalai Lama i Caux)

LITTERATUR

Litteraturförteckningen nedan har sammanställts av sådana böcker
och publikationer som kan vara till särskild nytta i skogs- och träun-
dervisningen. Med finns bland annat verk som lämpar sig för förs-
kolorna och grundskolornas lägre årskurser, sagor och historier med
anknytning till skogsnaturen, guider om hur man rör sig i naturen
och undersöker miljön samt böcker med tips rörande hantverk och
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kunskaper. Däremot har inte tagit med t.ex. egentliga handböcker
eller bildverk från naturen, eftersom litteraturförteckningen därige-
nom skulle ha fått ett orimligt stort omfång.
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I förteckningen nedan har samlats samarbetsparter från läro- och
forskningsinstitut utanför skolan, såsom myndigheter för olika bran-
scher, organisationer och samfund, skogsbranschens företag och ex-
kursionsmål samt andra, för vilka barnens och ungdomens skogs-
och träundervisning känns behjärtansvärd och ändamålsenlig. Efter-
som Finland är ett skogsland har vi också rikligt med samarbetspar-
ter i anknytning till skogen, vilket också framgår av förteckningen.
Det är inte lönt att ensam gå på upptäcktsfärd i skogen, ett funge-
rande samarbete mellan skolan och det övriga samhället, såsom
näringslivet och olika organisationer, är viktigt. Vi hoppas att förteck-
ningen skall uppmuntra de skolor och lärare som vill bege sig på
upptäcktsfärd i skogen att ta kontakt med de lokala samarbets-
parterna.

Lokala/regionala aktörer
• 4H-kretsar och föreningar
• Finlands Scouter, distrikt och kårer
• forskningsstationer
• Forststyrelsens naturcentraler
• frivilliga brandkårer
• hundklubbar och -föreningar
• jaktföreningar
• kennlar
• Kommunernas skogs- och miljö-

byråer
• Maa- ja kotitalousnaiset, distrikts-

centraler och föreningar
• Marthakretsar, föreningar och

klubbar
• Miljöförbundets distrikts- och

regionorganisationer
• naturreseföretag
• naturskyddsdistrikt
• naturskyddsföreningar
• orienteringsföreningar
• ornitologiska föreningar
• renbeteslag
• reservistföreningar
• räddningstjänster
• skogsidrottsföreningar och -distrikt

• skogsmaskinsentreprenörer
• skogsserviceföretagare
• skogsvårdsföreningar
• skogsägare
• skytteföreningar
• Suomen Latu, regionala och

lokala föreningar
• transportföretagare
• vildmarksguider

Undervisning och utbildning
• Egentliga Finlands landsbygds-

läroanstalt
• Forssan ammatti-instituutti
• FTP International Oy
• Helsingfors universitet
• Hyytiälä skogsstation
• Itä-Suomen metsäkone- ja

maaseutuopteuskeskus
• Joensuu universitet
• Jämsänkosken metsäoppilaitos
• Kouvolan seudun ammatillinen

oppimiskeskus
• Kuopio universitet
• Kurun metsäoppilaitos

Ingen har gjort ett större misstag
än den som inte gjorde någon-
ting i tron på att han kan göra
så litet.

(Edmund Burke)

SAMARBETSPARTER

07_organisaatiot_sve.p65 4.5.2000, 10:4960



SAMARBETSPARTER 61

• Kymmenedalens yrkeshögskola
• Lapin luonto-opisto
• Mikkelin ammatti-instituutti
• Norra Karelens yrkeshögskola
• Oulun metsäoppilaitos
• Pohjoisen Keski-Suomen

opppimiskeskus
• Pohjois-Savon ammatillinen

instituutti
• Porin Metsäopisto
• Rantasalmen ympäristökasvatus-

instituutti
• Rovaniemi yrkeshögskola
• Savonlinna yrkesinstitut
• Seinäjoki yrkeshögskola
• Sodankylän ammatti-instituutti
• St Michels yrkeshögskola
• Suomen metsästyskirjasto
• Suomen Ympäristökasvatuksen

Seura
• Svenska yrkesinstitutet
• Taivalkoski skogsläroanstalt
• Tammerfors yrkeshögskola
• Tavastlands yrkeshögskola
• Tekniska Högskolan
• Turun yliopisto
• Uleåborg universitet
• Undervisningsministeriet
• Utbildningsstyrelsen
• Uudenmaan maaseutuopisto
• Vetenskapliga biblioteket i Vik
• Villmanstrands tekniska högskola
• Vuokattiopisto
• Yrkeshögskolan Sydväst
• Yrkesinstitutet Sydväst
• Åbo Akademi

Forskningsinstitut
• Centrallaboratorium Ab
• Euroopan metsäinstituutti – EFI
• Finlands Akademi
• Kontrollcentralen för växtprodukti-

on
• Lantbrukets forskningscentral
• Maaseudun tutkimus- ja koulutus-

keskus
• Metsäteho Oy
• Pellervo ekonomiska forsknings-

institut
• Skogsforskningsinstitutet
• Statens ekonomiska forsknings-

central
• Statens tekniska forskningscentral
• Suomen Puututkimus Oy
• Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

Skogsbruksmyndigheter
• Jord- och skogsbruksministeriet
• skogscentralerna

Jaktmyndigheter
• Jägarnas Centralorganisation
• viltvårdsdistrikt
• viltvårdsföreningar

Miljömyndigheter
• Finlands miljöcentral
• Miljöcentraler
• Miljöministeriet

Övriga myndigheter
• arbetskrafts- och näringscentralen
• Försvarsmakten
• Försvarsministeriet, fastighetsav-

delningen
• Landsbygdscentraler

Affärsverk och utvecklings-
centraler
• Forststyrelsen
• Lantmäteriverket
• Skogsbrukets utvecklingscentral

TAPIO

Skogs- och träbranschens or-
ganisationer
• Arbetseffektivitetsföreningen rf
• Byggnadssnickeriindustri rf
• Dendrologiska sällskapet rf
• Ekometsätalouden Liitto ry
• Finlands flottareförening rf
• Finlands forstvetenskapliga samfund rf
• Finlands lastbilsförbund rf
• Finlands skogsidrottsförbund rf
• Finlands Skogsstiftelse rf
• Finlands svampvänner rf
• Finlands sågar rf
• Forstmästareförbundet rf, lokala

föreningar
• Forststudenterna rf
• Joensuun metsäylioppilaat ry
• Joulupuuseura ry
• Järvi-Suomen uittoyhdistys ry
• Kasvinsuojeluseura ry
• Maskinföretagarnas förbund rf
• Metsäalan kuljetusyrittäjät ry
• Metsähistorian seura ry
• Metsämiesten Säätiö
• Pappersförbundet rf
• Puu kulttuurissa ry
• Sahayrittäjät ry
• Skogsbranschens funktionärsför-

bund rf, regionala föreningar
• Skogsindustrin rf
• Skogsstuderandenas förbund rf
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• Stiftelsen för skogsträdsförädling
• Suomen bioenergiayhdistys ry

(FINBIO)
• Suomen puutavara- ja rakennus-

tarvikekauppiasyhdistys, SPY ry
• Suoseura ry
• Torvindustriförbundet rf
• Trä- och specialbranschernas

förbund rf
• Träenergi rf
• Träindustriförbundet rf
• Träinformation rf
• Träskyddsföreningen rf
• Visaseura ry

Natur- och miljöorganisationer
• Finlands naturskyddsförbund rf
• Maan ystävät
• Miljöförbundet rf
• Suomen Greenpeace
• Suomen WWF
• Taiga Rescue Network

Museer och forskningsobjekt
• Arboretum Mustila
• Finlands jaktmuseum
• Lapin metsämuseo
• LUSTO – Finlands skogsmuseum

och skogsinfocenter
• Parkanon metsämuseo
• Pielisen museo
• Rautavaaran Metsäkartano
• Verlan tehdasmuseo – fabriks-

museum
• Ympäristökeskus Kammi

Utflykter, naturkännedom
• Birdlife Finland ry
• Finfood – Suomen Ruokatieto ry
• Finlands 4H-förbund rf
• Finlands jägarförbund rf
• Finlands orienteringsförbund rf
• Finlands reseförbund rf
• Finlands Scouter rf
• Finska friluftsförbundet rf
• Latuneuvojat ry
• Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry
• Marthaförbundet rf
• Renbeteslagens förening rf
• Skogsmulleledare rf
• Suomen Geologian seura ry
• Suomen Latu ry
• Suomen Lumikenkäilijät ry
• Suomen maastopyöräilijät ry
• Suomen Retkiluistelijat ry
• Svampstationer
• Tunturilatu ry
• Villi Pohjola

• Villiaromi Oy

Privatskogsbruk
• Centralförbundet för lant- och

skogsbruksproducenter
• Enskilda skogsbrukets arbetsgivare
• gemensamma skogar
• Skogsvårdsföreningarna
• Skogsvårdsföreningarnas förbund
• Suomen Metsätilanomistajien Liitto

Skogsindustrin
• A. Ahlström Osakeyhtiö
• Alavuden Puunjalostustehdas Oy
• Aureskoski Oy
• Biowatti Oy
• Botnia Wood Oy
• Corenso United Oy Ltd
• Enocell Oy
• Enso Cartonboards Oy Ltd
• Enso Fine Papers Oy
• Enso Publication Papers Oy Ltd
• ER-Saha Oy
• Faxe Paper Pigments Oy
• Finndomo Oy
• Finnforest Oy
• Finnortimber Oy
• Finnstamm Oy
• Forssan Saha Oy
• Fortek Oy
• Haapajärven Ha-Sa Oy
• Haapaveden Ha-Sa Oy
• Haapuu Oy
• Harjavalta Oy
• Herralan Saha Oy
• Honkarakenne Oyj
• Iisalmen Sahat Oy
• Iisveden Metsä Oy
• Kairilan Saha Oy
• Kalso-Teollisuus Oy
• Kannustalo Oy
• Karelment Oy
• Karhulan Pakkaus Oy
• Kemijärven Sellu Oy
• Keräyskuitu Oy
• Kilsgaard Oy
• Kinnaskoski Oy
• Kittilä Wood Oy
• Kontiotuote Oy
• Koski Timber Oy
• Koskisen Oy
• Koskitukki Oy
• Kuhmo Oy
• Kymenso Oy
• Kymi Paper Oy
• Laavuvaara Oy
• Laminating Papers Oy
• Lappli-talot Oy
• Lapuan Saha Oy
• Lardella Oy
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• Late-Rakenteet Oy
• Ligno Tech Finland Oy
• Lohjan Paperi Oy
• Mahogany Oy
• Martti Nurmi Oy
• Metsä Timber Oy
• Metsä Tissue Oyj
• Metsä-Botnia Oy
• Metsäliitto Osuuskunta
• Metsäliitto SW Oy
• Metsäliitto Yhtymä
• Metsämannut Oy
• Metsäntuottajat Oy
• Metsä-Rauma Oy
• Metsä-Serla Oyj
• Mittaportti Oy
• Myllykoski Oyj
• Myllykoski Paper Oy
• Mäntyluoto Wood Oy
• Neopac Oy
• Otavan Saha Oy
• Oulun Pakkauslava Oy
• Pakenso Oy
• Paloheimo Oy
• Paloheimo Parquets Oy
• Paloheimo Wood Oy
• Paper Mill Service Kauttua Oy
• Parkanon Lista Oy
• Perstorp IKI Oy
• Petersonwalki Oy
• PRT-Forest Oy
• PRT-Wood Oy
• Puhos Board Oy
• Puukeskus Oy
• Pyhännän Rakennustuote Oy
• Pölkky Oy
• Raflatac Oy
• Sasmox Oy
• Schauman Wood Oy
• Soinlahden Saha Oy
• Stora Enso Oyj
• Stora Enso Pankakoski Oy
• Stromsdal Oyj
• Sunila Oy
• Suomen Kuitulevy Oy
• Suomen Ovi Oy
• Tervakoski Oy
• Tornion Pakkauslava Oy
• UPM-Kymmene Oyj
• Upofloor Oy
• Walkisoft Finland Oy
• Vammalan Vaneri Oy
• Vapo Oy
• Vapo Timber Oy
• Varenso Oy
• Veljet Kuusisto Oy
• Vierumäen Teollisuus Oy
• Viitapuu Oy
• Vikon Oy
• Wirebo Oy
• Visuveden Saha Oy
• Visuvesi Oy
• Yhtyneet Sahat Oy
• Ykköstilat Oy

Tillverkare av maskiner,
anordningar m.m.
• Agrame Oy
• Alucar Oy
• Electrolux Metsä- ja puutarha-

koneet Oy
• Hackman Oyj
• Kemira Agro Oy
• Loglift Oy
• Logset Oy
• Lännen Tehtaat Oy
• Normet Oy
• Partek Forest Oy
• Pinomäki S. Ky
• Ponsse Oyj
• Suojax Taimisuoja, Plast-Konkari Oy
• Timberjack Oy
• TTS Forest Oy
• Tubex-taimisuojat
• Uittokalusto Oy
• Wihuri Oy Witraktor

Plantskolor
• Forelia
• Itä-Suomen Taimi Oy
• Lehtotaimi – Lundplantan
• Mellanå Plant Ab
• Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen

tutkimustaimitarha – Suonenjoki
forskningsplantskola

• Metsätyllilä Oy
• Nordic Forest Plants Ab
• Pohjan Taimi Oy
• Sydplant Ab
• Taimi-Tapio Oy
• Tapion siemenkeskus
• UPM-Kymmene Metsän taimitarha

Övriga
• De ungas Akademi
• Ekonomiska informationsbyrån
• Feg-Forest and Environment Group

Ltd Oy
• Jaakko Pöyry Group Oyj
• Karttakeskus Oy
• Kerhokeskus – koulutyön tuki ry
• Kirkon kasvatusasiainkeskus
• Landsbygdscentralernas förbund
• Lapsi ja Luonto Säätiö
• Luonnonvarainneuvosto
• Mannerheims barnskyddsförbund
• Motiva
• Paperinfo Oy
• Paperinkeräys Oy
• Puu ja metsäosaamiskeskus

Joensuun Tiedepuisto Oy
• Puuinfo Oy
• Thomesto Oy
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Den traditionella allemansrätten ger finländarna utomordentliga möjlighe-
ter till ett rörligt friluftsliv. Var och en som rör sig i skogen måste dock kän-
na sitt ansvar för miljön. När man rör sig inom ramen av allemansrätten
är huvudregeln: inte störa eller förstöra. Allemansrätten grundar sig på en
gammal hävd som begränsas bl.a. av vissa stadganden i strafflagen, rädd-
ningslagen, naturskyddslagen, avfallslagen och vattenlagen.

I naturen får man:

• röra sig och tillfälligt ta sig fram till fots, cykla, skida eller rida om
man inte riskerar att orsaka skada, olägenheter eller störningar i natu-
ren. Förbjudna områden är t.ex. gårdsplaner, naturskyddsområden,
åkrar och plantskogar.

• tillfälligt vistas (t.ex. tälta 2-3 dygn) på tillräckligt långt avstånd från be-
byggelse på område där det annars är tillåtet att röra sig. På rekreati-
ons- och naturskyddsområden har tältplatser utmärkts särskilt. I de fles-
ta kommuner finns det ordningsregler som förbjuder camping på privat
område.

• plocka ris, kottar och nötter som fallit till marken, vilda bär och
blommor, svamp samt andra liknande naturprodukter, bortsett från la-
var och mossa.

• vandra, simma och tvätta sig i insjöar, ta vatten till husbehov samt
vandra på isen.

• använda spritkök i terrängen.
• pilka och meta, såtillvida att fiske inte i övrigt är begränsat.

I naturen får man inte:

• störa eller skada andra.
• störa eller skada fåglarnas bon och ungar, renar eller viltdjur.
• skräpa ner i naturen, fälla eller skada växande träd, plocka torrt eller

fällt virke, ris eller mossa.
• gräva eller bygga eller störa hemfriden till exempel genom att campa

för nära bebyggelse.
• göra upp eld utan markägares tillstånd eller tvingande skäl.
• köra med motorfordon i terrängen.
• fiska, med undantag av pilkfiske och mete, och jaga utan vederbörligt

tillstånd.
• ha hunden att springa lös utan tillstånd av markägare eller innehavare

av jakträtten.
• arrangera tillställningar såsom t.ex. vildmarks-, skid- och orienteringstäv-

lingar. Också för andra arrangemang, speciellt kommersiella, som gen-
omförs på annans mark är det skäl att söka om markägares tillstånd.

ALLEMANSRÄTTEN
– FRIHET OCH ANSVAR

När allemansrätten tilläm-
pas inverkar också prak-
tiska omständigheter,
vilket kan betyda att
markägaren och den som
utnyttjar allemansrätten
kan ha olika syn på saken.
Båda parterna har rät-
tigheter och skyldigheter.
Genom att ta hänsyn till
andra människor och
diskutera sakligt brukar
dock de flesta problem
kunna lösas.
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