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Om kursen  
Namn: Skogen: miljö, makt och motstånd 
Studietid: 27 mars – 26 maj 
Studietakt: 50 % 
Studieort: Distans 
Kursansvarig och lärare: Viktor Eckert 
 
 
Till vem vänder sig kursen 
Kursen vänder sig till alla som är intresserade och nyfikna på frågor som rör skogsbruk och 
skogspolitik samt som har en önskan att förändra samhället. 
 
Kursinnehåll 
I denna kurs får vi ta del av skogsfrågans många dimensioner ur ett politiskt perspektiv. 
Genom teori och praktik får vi lära oss hur människor över hela landet arbetar på olika sätt 
för att göra motstånd mot en destruktiv skogspolitik. Och vad vi kan göra för att skapa en 
annan utveckling! 
 
Kursen består av digitala kvällsträffar en gång i veckan à två timmar. Vi kommer också att 
träffas fysiskt vid två tillfällen (mer information om dessa fysiska träffar kommer ges vid 
kursstart). Vid de digitala undervisningstillfällena bjuds vi på inspirerande föredrag och ges 
utrymme för gemensam reflektion och diskussion om ämnet. Vid de längre fysiska träffarna 
får vi mer praktiskt erfara motståndsstrategier för skogskamp. 
 
Kursens syfte 
Kursens syfte är att ge deltagare inspiration, kunskap och verktyg till att – utifrån sina egna 
förutsättningar och lustar – agera och delta i arbetet för att skapa ett mer hållbart skogsbruk.  
 
Färnebo folkhögskola mål för all kursverksamhet: 
- Utveckla deltagarna i riktning mot självständiga och handlingskraftiga människor, som 
känner ansvar för och solidaritet med andra. 
- Ge deltagarna möjlighet att tillsammans erövra kunskap om sin sociala, politiska, kulturella 
och ekologiska situation. 
- Utveckla deltagarnas förmåga att tillsammans med andra arbeta för gemensamma mål.  

Kursens syfte är också̊ att, utifrån dess specifika inriktning, möta Folkbildningsrådets riktlinjer 
(Förordning 2015:218 om statsbidrag till folkbildningen): 

- Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 
- Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation 
och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 
- Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings och utbildningsnivån i samhället. 
- Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. 

Kursens mål 
Kursens mål är att deltagare som slutfört kursen ska känna sig motiverade och trygga att 
utifrån egen förmåga, förutsättning och lust intervenera och delta som aktör i frågan om 
brukandet av skog som resurs. 
 



Kursupplägg 
  
Ungefärligt schema för kursen: 
Datum  Föreläsning  Var  
27/3  Upprop  Digitalt  
4/4  Skogen: en introduktion  Digitalt  
11/4  Skogen och klimatet  Digitalt  
18/4  Röster från skogen: att göra motstånd mot avverkningar Digitalt 
22/4  Fysisk träff i Uppsala Uppsala 
25/4 Artinventering som motståndsmetod: introduktion och exempel  Digitalt  
3/5  Skog- och markkonflikter i Sápmi  Digitalt 
6-7/5  Helgträff - Artinventering som motståndsmetod: hur går det till rent 

praktiskt? 
Österfärnebo  

11/5  Internationella lagar och handel med skogsprodukter Digitalt 
16/5  Naturnära skogsbruk Digitalt  
23/5  Avslutningsföreläsning  Digitalt 
26/5  Kursavslutning och inlämning  Digitalt 
 
Arbetsformer 
De digitala träffarna sker via lärplattformen Teams. På plattformen kommer även 
studiematerial och övriga resurser kopplade till undervisningen finnas, samt möjliggör kontakt 
er deltagare emellan. Utöver föreläsningar och fysiska träffar kommer vi gemensamt läsa 
boken Skogslandet: en granskning skriven av journalisten Lisa Röstlund. Den kommer att 
följa oss genom kursen och vara ämne för diskussion vid träffarna. Som avslutning på kursen 
kommer deltagarna också ges en skriftlig hemuppgift som fokuserar på en individuell 
reflektion av kursens innehåll i relation till den egna förutsättningen till förändringsarbete. 
 
Obligatoriska träffar 
Samtliga. 
 
Antagningsvillkor 
Grundläggande krav 
Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller dessa krav.  
 
Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar. 
Du ska ha skickat in ansökan och tillhörande personligt brev i tid. 
Du ska ha varit drogfri i minst 1 år om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger. 
Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen. 
Ha privat dator med internetuppkoppling samt grundläggande kunskaper i datoranvändning. 
 
Särskilda krav 
Kursen har inga särskilda krav. 
 
Urvalskriterier 
Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de 
sökande som uppfyller grundkraven. Till kursen väljer skolan först utifrån:  
 
a) Den som är intresserad av frågorna som kursen fokuserar på. 
b) Den som bedöms vara mer motiverad att studera på folkhögskola.  
c) De som anses ha störst behov av det sammanhang och den pedagogik som 
folkhögskolan erbjuder.  



d) Att skapa en så blandad grupp som möjligt.  
 
Antagning 
a) Du fyller i ansökan via skolans hemsida. 
b) Skriv ett personligt brev som komplement till din ansökan. 
c) Skolan bekräftar att vi har fått in din ansökan när den kommit till oss. Bekräftelsen  
kommer per e-post senast en vecka efter att vi fått in din ansökan. 
d) Senast en månad innan kursstart får du  
besked om har blivit antagen eller om du hamnat på reservlista. Du kan endast hamna på 
reservlista om du uppfyller grundkraven för antagning (se ovan). Om du inte gör det 
meddelar vi dig att du inte kan bli antagen.  
e) Beslut om antagning fattas av kursansvarig lärare. Om du inte blivit antagen och tycker att 
beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor och vidare tillskolans 
styrelse.  
 
Inställd eller reviderad kurs 
Om kursen av någon anledning inte kan genomföras kommer de sökande samt antagna 
informeras muntligt och/eller skriftligt.  
 
Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning 
Kursen innefattar två helgträffar där exkursion och studiebesök är en del av undervisningen. 
Inget av dessa moment är fullt tillgänglighetsanpassade. Skolans lokaler i Österfärnebo är 
inte fullt tillgänglighetsanpassade. Deltagare som behöver särskilt stöd för att kunna 
genomföra sina studier kan få hjälp med det. Bedömningen av hjälpbehovet sker individuellt i 
samråd med kursansvarig. 

Villkor för att kursen ska anses fullgjord 
För att en ditt deltagande på kursen ska anses fullgjort och ge intyg behöver följande mål 
uppnås: 
- Deltagit på kursens obligatoriska träffar 
- Ha närvaro på minst 80% 
- Genomfört minst 80% av de av ansvarig lärare givna uppgifterna. 
- Vara kontinuerligt närvarande på den digitala lärplattformen och tillgodose dig av 
informationen där. 

Kursen ger inte poäng eller examen på samma sätt som en högskolekurs – däremot får du 
ett studieintyg med en beskrivning av kursens innehåll efter avslutad utbildning där kursen 
redovisas med Godkänd/Icke godkänd. 
 
Avgifter och kostnader 
Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. Du betalar en administrativ avgift på 
100 kronor för kursen. Den administrativa avgiften täcker försäkring, studiebesök och 
kopiering. Du bekostar själv inköp av kurslitteratur samt resor, mat och logi i samband med 
kursträffar. 
Under kursträffen i Österfärnebo är kostnaden för mat och logi för hela helgen 800 kronor, 
(sover du bara över en av nätterna är kostnaden 600 kronor). 
 
Både den administrativa avgiften och kostnaden för kursträffen ska betalas in på något av 
följande sätt – bankgiro: 5901-1726; plusgiro: 29 41 84-7 eller swish: 123 389 25 28. Vid 
betalning, ange namn och ”Skogskurs VT23” som meddelande. Den administrativa avgiften 
ska betalas innan uppropstillfället. 
 



CSN 
Kursen är CSN-berättigande. Du söker själv studiemedel på www.csn.se. 
 
Mat & boende 
I samband med helgträffen i Österfärnebo bor vi i skolans lokaler. Deltagare som önskar kan 
bo i egna rum, men det finns också rum med flera bäddar. 
 
Deltagarinflytande och studeranderätt 
Deltagarnas inflytande på Färnebo folkhögskola kan ske både inom ramen för den egna 
kursen och inom skolan som helhet. I kursernas vardag sker deltagarinflytandet på en rad 
olika sätt. Bland annat genom kontinuerligt pågående samtal om studiemiljö och kursens 
upplägg och innehåll.  
  
Studeranderätt 
I skolans ”Studeranderättsliga standard” kan du läsa om vilka rättigheter och skyldigheter 
som gäller på Färnebo folkhögskola, det handlar om både dina och våra rättigheter och 
skyldigheter. 
  

http://www.csn.se/
https://farnebo.se/wp-content/uploads/2020/12/Studerandera%CC%88ttslig-standard-2020.pdf


Om Färnebo folkhögskola 

Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi är en 
mötesplats för människor som vill lära sig mer om globala frågor, rättvisa och förändring och 
vi arbetar utifrån mer än fyrtio års erfarenhet av folkbildning och lärande. Läs mer på: Om 
Färnebo folkhögskola 
Bakom Färnebo folkhögskola står 13 huvudorganisationer som är aktiva i solidaritets-, miljö- 
och fredsrörelsen. Dessa organisationer samarbetar med skolan kring kursverksamhet. Läs 
mer på: Våra huvudorganisationer 
 
En alkohol- och drogfri skola 
Vår skola erbjuder möjlighet till alternativa sätt att leva och lära tillsammans. En kurs på 
Färnebo folkhögskola förutsätter att deltagarna har ansvar gentemot varandra och 
respekterar varandra. En grundläggande förutsättning för att detta ska kunna förverkligas är 
en drog- och alkoholfri skolmiljö. 
Alkohol är ett av vårt samhälles stora sociala problem. Vi bär med oss olika erfarenheter av 
alkohol och andra droger. Oavsett vilken bakgrund du har ska du kunna gå på Färnebo 
folkhögskola. Vi ser Färnebo folkhögskola som ett alternativ till alkohol- och 
droganvändningen i det övriga samhället. Du kan läsa mer i skolans policy mot droger och 
alkohol. 
 

Kontaktuppgifter 

Har ni frågor om kursen kontakta kursansvarig. 
 
Kursansvarig: 
Viktor Eckert 
E-post: viktor.eckert@farnebo.se  
 
Rektor  
Anna-Karin Björnberg 
E-post: anna-karin.bjornberg@farnebo.se  
Telefon: 070-286 66 94 
 
CSN-ansvarig 
Tina Olsson 
E-post: tina.olsson@farnebo.se 
0291-202 75 
 
Färnebo folkhögskola 
E-post: info@farnebo.se 
Telefon: 0291-202 75 
Postadress: Färnebo folkhögskola. Färnebovägen 874. 811 74 Österfärnebo 
Hemsida: www.farnebo.se 
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