Resultat av enkät om skolskogsryggsäcken
Lärarna som svarat på enkäten deltog vid en utbildningsdag om skolskogsryggsäcken under perioden
2017-2019. Enkäten skickas ut på mejl och besvarades i ett webbformulär.

•
•
•

34 personer från 25 skolor har svarat på enkäten.
Enkäten skickades till skolorna 3-22 månader efter genomförd utbildning (skogsdag).
De svarande arbetar på skolor i följande kommuner: Göteborg, Borås, Mölndal, Kungsbacka,
Härryda, Halmstad
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Kommentar till ”Vid hur många tillfällen har du och dina kollegor använt SiS-ryggsäcken med era
elever?”
Det var flera år sedan och mycket ny personal. Så vi skulle behöva en ny samt en ny genomgång. Vet ej
vad den är för tillfället. Det slängs och ingen vet vem som gjort vad tyvärr.
mer planering är på gång.Vi var tvungna att avsluta tidigare projekt innan.
Det har ju varit halt och kalt, så vi har inte kommit igång med våra ordinarie skogsutflykter än. Vi kommer
använda den mer längre fram.
Mest på gemensamhetsdagar.
Vi hade ingen skog eller plats att hinna med att gå till. Nu har vi flyttat och har en skolskog nära.
Vi är en grundsärskolan för elever med speciella behov. Vi får anpassa materialet utifrån våra elever.
Vi mäter och leker i skogen , lär oss om barr och lövträd.
Jag vet inte hur många ggr mina kollegor har använt den men själv har jag använt den vid 3 tillfällen.
Vår skolskog är i behov av upprustning av vindskyddet samt iordningställande av eldstäder. Inte fullt
funktionsdugligt där ännu. Under våren har vi blivit lovade en upprustning. Vid en utvärdering av
skolskogen så låg snittet bland våra 13 klasser åk 1-3 + 4 st förskoleklasser på att gå till skogen ca 2
ggr/termin.
Vi har haft svårt att hitta ett bra område att vara på
Vi tycker att innehållet i ryggsäcken är väl genomtänkt och väl anpassade till de färdiga uppgifterna. Vi
har använt ryggsäcken bara några få gånger men vi vet att vi kommer att använda dem mycket mer till
våren. Det blir säkert så att vi har mer utomhuspedagogik under våren och fram till sommarlovet.
Det funkar bra med ryggsäcken använt materialen och haft kul.
Bra material.
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Vad är ditt allmänna intryck av SiSryggsäckens övningar och material?
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Kommentar till ” Vad är ditt allmänna intryck av SiS-ryggsäckens övningar och material?”
Det jag kommer ihåg var det väldigt bra.
Det vi testat hittills är bra! Har även kompletterat mer info vi har från er sedan innan
Arbetar med äldre elever, åk 5. Vissa lektioner kan man anpassa även till äldre elever men inte alla.
Väldigt gediget och komplett material. Bra övningar
De övningar jag var med och gjorde var jättebra och inspirerande.
Materialet och övningarna är toppen för våra elever. Lätta att använda.
Väldigt lärorika och meningsfull uppgifter och övningar.
Eftersom vi är en gymnasiesärskola gör vi alltid (nästan) av det material som vi använder! Så även här!
Materialet har ändå gett många idéer!
Så bra med färdiga lekar som man dessutom har provat själv, samt det som behövs för att genomföra allt.
Det blir så mycket enklare.
Vi har kompletterat ryggsäckarna med ett femtontal fågelbilder+namnet på fågelarten. För våra yngsta
elever, 6 åringarna finns det nog att önska, men jag är ej rätt person där.
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pedagogiskt väl utformade och
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Kommentar till ” Övningarna i SiS-ryggsäcken är pedagogiskt väl utformade och passar bra
för skolans verksamhet”
Som jag sagt tidigare var det bra som jag kommer ihåg.
Se föregående kommentar!
Materialet är bra för grundskolan
Med tanke på att vi har ca 100 åk 2 elever och lika många åk 3 elever så passar ryggsäcken bra.
Vi har lite yngre lever och då anpassar vi uppgifter efter dem.
Kanske att man får förenkla några om man har yngre barn
Vi anpassar övningarna ibland utifrån elevernas ålder.

Kommentarer till ”Är det något du saknar i SiS-ryggsäcken?”
tror jag inte
Vet ej
Vore kul med mer om ätbart i naturen.
Nej, inte på rak arm...
Nej
Nej
Inte vad jag kan komma på nu.
Nej

Nej
Jag upplever inte att något saknas. Man har fått en grund att utgå ifrån som man sedan fyller på med
eventuellt annat som man skulle vilja komplettera med. Eventuellt ett häfte med förslag på pauslekar att
göra.
Det hade varit förnämligt med simglasögon med svartmålad framsida (som vi gjorde fladdermus-leken
med), de var grymma! Jag har lyckats fixa ett par egna som var kvarglömda på skolan, men... De gör ju
succé :)
Inte för tifälligt.
se tidigare svar
Inte vad jag vet.
nej
Överlag väldigt väl anpassat för elever i olika åldrar.
Nej
Nej

Kommentarer till ”Har du några övriga synpunkter på SiS-ryggsäcken?”
nej - jättebra material
Önskar en ny
den är fantastisk!
Bra initiativ.
Nej
Nej
Toppenbra med bra övningar och bra instruktioner. Mycket inspiration kring hur man kan arbeta i NOn.
Utmärkta lektioner som passar elever i olika åldrar. Toppen!
Bra att få allt på ett ställe!
Jag upplever att utbildningseftermiddagen var bra och att man själv prövat övningarna i ryggsäcken.
Väldigt positiva till ert engagemang!
Nej
nej
Försökte kopiera protokoll till tipspromenad men hittade inte. En liten fråga kanske!
Nej

