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Kartan baseras på en undersökning som gjordes hösten 2008 i Strängnäs stad
visar vilka skogar som skolan nyttjade i undervisningen.
	
  

Öppet brev 2010-10-11till kommunstyrelse och
kommunfullmäktige i Strängnäs kommun

Bevara barnens skogar
Skogen är en favoritlekplats för många barn, det är roligt att se växter och djur på
riktigt istället för i böcker. Att bygga kojor och leka med kottar och pinnar är ett
äventyr som stimulerar fantasin. Alla barn borde få chansen att leka, lära och utvecklas
i världens kanske bästa klassrum, skogen.
Under 2009 och 2010 har Naturskyddsföreningen i samarbete med Naturskoleföreningen
genomfört fortbildningar för skolor i utomhuspedagogik med tema "Skogen som klassrum” i
Strängnäs kommun. Syftet är att fler lärare ska inspireras att använda skogen i
skolundervisningen och att fler barn ska få en positiv känsla för att vistas i skogen. Under
tvådagarsfortbildningen har skolorna fått prova på utomhuspedagogiska övningar i skolans
olika ämnen, exempelvis svenska, engelska, matematik och NO/teknik.
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Den tätortsnära skogen har många olika värden, såväl sociala, biologiska, kulturella som
pedagogiska. Forskning visar att barn som vistas mycket i naturen har bättre hälsa, är mindre
stressade, har bättre motorik och högre koncentrationsförmåga än andra barn. Eftersom de
flesta barn tillbringar en stor del av sin dag i skolan spelar skolans möjligheter att skapa en
varierad undervisning en viktig roll för deras hälsa och förmåga till lärande.
Studier visar att barn vill ha en variationsrik skog med klätterträd, snår att gömma sig i och
material till att bygga kojor. Men viktigast av allt är att skogen förblir nära och tillgänglig.
Forskning visar att ett grönområde bör ligga inom 300 meter från en skola eller bostad för att
användas regelbundet.
Vi anser att kommunen har ett ansvar att bibehålla och utveckla den miljö som gör att alla,
både barn och vuxna, trivs och använder skogen. Därför vill vi att kommunen
•
•
•

bevarar skogar nära skolor och förskolor,
utvecklar en hållbar skötsel av den tätortsnära skogen som främjar sociala, biologiska,
kulturella och pedagogiska värden samt
uppmuntrar till lärande utomhus genom att fortbilda lärare och skolledare använda
utomhuspedagogik.

•
Vi uppmuntrar därför Strängnäs kommun att som ett första steg på väg mot dessa mål att
kartlägga alla skogar i kommunen som används av barn.
Vänliga hälsningar
Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen
Stina Lindblad, ordförande Naturskoleföreningen
Lars Liljenstolpe, ordförande i Strängnäs Naturskyddsförening
Märta Berg, projektledare Skogen som klassrum, Naturskyddsföreningens rikskansli

http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-ochmiljo/skog/tatortsnara-skog/bevara-barnens-skogar/

