Såhär känner jag mig i skogen...
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Intervju med Kristian Almqvist, pedagog på Drömmarnas Hus
Vad tycker du är kärnan i projektet?
Naturen. Den inbjuder till en naturlig delaktighet och nyfikenhet. Det är klart att man
måste anpassa aktiviteter och fokus till målgrupp och kunskapsnivå, men därifrån sköter
sig en stor del av processen sig självt, bara man
litar på att det gör det. Det betyder inte att det
alltid är lätt att hitta flödet. Det är inga problem att hitta engagemang och glädje när solen
skiner och skogen sprudlar av liv – men dagar
när det bara regnar, när det är kallt, när man
går och går och ingenting händer, när man
inte ser några djur – då är det inte självklart att
man får en positiv upplevelse med sig tillbaka.
Men så måste det få vara. Skogen är som den är.
Vad tror du har varit barnens största resa?
I början var de oroliga, de gick inte ut i skogen,
även om de fick, utan höll sig till gräsmattan
och spelade boll, sa att det inte fanns något att
göra – trots att de hade tillgång till en hel skog
som lekplats. Jag tänker på många av killarna
till exempel, för dem gick allt ut på att plocka
pinnar och leka krig i början. Nu är det inte
längre så. Barnen ser på naturen på ett annat
sätt, de är inte längre rädda för att undersöka
främmande saker, sätta ned händerna i mossa
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och jord och bli smutsiga om fingrarna.
De har fått kunskap och börjar känna sig
trygga. De är lugnare. Den här utvecklingen
har också handlat mycket om att skapa ett
ömsesidigt förtroende, mellan oss pedagoger,
barnen och lärarna. Att skapa ett tillåtande
utrymme. Barnen måste få prova, klättra, balansera – annars finns behovet kvar i kroppen
och skapar rastlöshet. De måste få känna att
de kan hantera olika situationer.
Är det någon skillnad på att göra vissa aktiviteter i den vilda naturen jämfört med att göra
dem i någon annan miljö?
Det jag märker mest skillnad på är samarbetsövningarna. I skogen blir det en snabb ingång, någon form av direkt överenskommelse.
Dels tror jag att det handlar om att det finns
en viss förberedelsetid i bussen på väg ut till
Fulltofta. Sen är det något med att vara i den
vilda naturen som erbjuder ett neutralt rum.
Här har alla samma förutsättningar. Satta
normer och invanda roller luckras upp, vilket
i sin tur öppnar upp för nya möjligheter i sätt
att vara och kommunicera. Det här märks
väldigt tydligt på teambanan. Alla börjar från
noll och utgår därifrån.

Jag är övertygad om att naturen sätter igång
processer hos oss som gör att vi mår bra. Visst,
rent fysiskt, vi rör på oss, stimulerar sinnen, får
frisk luft och så vidare. Men jag tror också att
det har en enorm inverkan på vår personliga
utveckling. Att vi genom att möta och hantera
nya situationer får ett större självförtroende,
en ökad självtillit. Att lära sig att förhålla sig
till och känna sig trygg i obekanta miljöer.
Här kan alla få utlopp för sin energi utan att
det upplevs som konstigt, utan att behöva bli
utskälld eller tillrättavisad. Barnen som inte
kan sitta still, här ser man dem plötsligt använda all den energin till att bära pinnar i fyrtio minuter genom skog och mark, för att sen
bygga en båt av dem. Att de inte bryr sig om
att de blir blöta om fötterna bara för att de vill
se båtarna flyta fem meter till. Lika härligt är
det att se de annars så blyga tysta tjejerna som
plötsligt står och skriker och hejar på båten
som de har byggt.
I den här miljön skapas så många tillfällen
för gemensamma upplevelser. Bara att få dela
tröttheten som kommer av en dag ute i skogen, det kan vara nog så viktigt. Att sitta på
bussen, utmattad av lek och frisk luft och inte
orka stoja eller kanske ens prata. Att inse att

det inte hela tiden måste hända saker, att det
är okej att bara vara.
Vad tror du att barnen tar med sig inför framtiden?
Det finns en lekfullhet i den här åldern som är
väldigt tacksam. De är öppna för förslag och
upptäcker möjligheter i nya upplevelser. En
nyfikenhet som är mindre begränsad av yttre omständigheter. Jag hoppas att barnen får
med sig den nyfikenheten och upptäckarglädjen, att de vågar följa en bäck och se var den
leder, slänga i en pinne i vattnet och se var den
flyter. Att de får med sig självförtroendet att
våga prova och göra miljön tillgänglig för sig
själva. Att de inte känner sig begränsade.
Att få vara i naturen är en viktig pusselbit
för oss människor. Visst, vi klarar oss utan,
men när vi väl har hittat den pusselbiten tror
jag att de flesta vill ha den kvar.
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Lite statistik...

Rosengårdsskolan, Malmö
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Intervju med Annette Wennberg och Kristina Rennstam,
lärare År 3, Kryddgårdsskolan
Vilka förväntningar hade ni inför projektet?
Vi tyckte att det var ett fantastiskt erbjudande
att vi skulle få komma till samma plats under
så lång tid. Vi hoppades att barnen skulle bli
modiga, att de skulle vilja uppleva den lite
vildare skogen, de upplevelser som finns där,
men också att de skulle lära sig saker, om växter, djur och allemansrätten.
Har förväntningarna infriats?
Mer än vad vi kunde ana! Allt har legat på en
så bra nivå för barnen och pedagogerna från
Drömmarnas Hus har spelat stor roll för hur
barnen utvecklats under projektet. De har
förmedlat både spänning och kunskap och
barnen har känt sig utvalda och glada vid
varje tillfälle vi åkt till Fulltofta.
Är det något som överraskat?
Att Fulltofta är en så vacker plats och att barnen har tagit till sig så mycket av hur man bör
bete sig i skogen och naturen.
Vad tror ni har varit barnens största resa?
De har fått en helhetsupplevelse av naturen
och dess rikedom som de inte hade fått annars.
De har lärt sig att slappna av och vara trygga
i miljön. Vid ett tillfälle skulle vi ligga ner på
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rygg och titta upp i träden, det var magiskt
och rofyllt och de tyckte mycket om det. Det
är en sådan sak som de inte skulle klarat i början utan det är något som har växt fram.
Genom de samarbetsövningar vi gjort har
de lärt sig att hjälpa varandra, att stå tätt intill
varandra, våga vara tillsammans flicka-pojke.
Vissa barns naturintresse har fått komma
fram, de har upptäckt det lilla omkring sig, insekter, växter, naturens små förändringar.
Tankar kring föräldrarnas syn på projektet?
Har de blivit delaktiga?
Första gången vi blev inbjudna till familjesöndag kom det ganska få föräldrar, men andra gången ökade vi på informationen och då
kom det fler. De som var med var nöjda och
barnen var stolta. Både barn och föräldrar fick
en upplevelse tillsammans.
Ett extra fint minne?
Barnens reaktioner är de fina minnena. Deras spänning och fascination efter att ha sett
en orm på riktigt eller en salamander i vatten.
Deras stolthet efter att ha klarat av långa skogspromenader.
Ett speciellt minne är när barnen fick i uppdrag att ta med sig något hem från skogen och

en kille tog med sig en groda utan att vi märkte det! Han hade den i fickan under hela hemresan och först när vi kom tillbaka till skolan
berättade de andra barnen att han hade den.
Vi pratade länge med honom om att grodan
säkert ville tillbaka till sin familj och sin skog
där den kände sig hemma, och till slut gick
han med på att låta den bo i skolans terrarium
över natten. Lyckligtvis skulle vi till Fulltofta
igen dagen efter så vi kunde transportera tillbaka den. Den överlevde hela händelsen och
hoppade glatt iväg när vi släppte den.
Vad tror ni de tar med sig inför framtiden?
Vi hoppas ju att det har skapats en önskan hos
vissa barn om att närma sig och visa intresse
för naturen, en vilja att ta ett ansvar för den.
Som föräldrar själva i framtiden kanske de vill
erbjuda sina barn något av detta.
Leker barnen annorlunda i naturen än på
skolan?
Naturen erbjuder en helt annan frihet och fler
valmöjligheter än vad som finns i deras vardag,
så lekarna blir ju på så sätt annorlunda. Att
leka kurragömma i Fulltofta öppnar för andra
möjligheter än på skolgården.
Eftersom projektet varat under flera år in-

går det ju också en naturlig mognadsprocess
hos barnen som spelar in i deras lekar. Det är
svårt att veta vad som betytt vad.
Vad tar ni med er för egen del?
Vi fick ett unikt erbjudande som vi önskar att
fler fick möjlighet till. Projektet har haft ett
upplägg och en kontinuitet som gett barnen
möjlighet att uppleva naturen på många olika
sätt. Fulltofta har inte bara blivit en enstaka
utflykt utan barnens egen plats som de verkligen tagit till sig.
Sedan har mycket av vår upplevelse också legat i efterarbetet vi gjort tillsammans. Barnen
kan sätta ord på upplevelser på ett helt annat
sätt. Deras ordförråd har ökat, ord som mossa
och harsyra har blivit deras, liksom rena kunskaper om trädsorter, växter, nötter och fröer.
De har också gjort upptäckter här på hemmaplan, det finns hasselnötter på Rosengård,
man kan se fågelstreck, det växer tallar och
granar. Deras värld har vidgats och blivit större.
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H

ej igen alla tellusiter,

Ni verkar ha en hel del känslor för skogen. Samtidigt har vi märkt att människor runt om på er planet hugger ner den i rasande fart. Vi har funderat på
om ni kanske behöver lite hjälp med det? Skogen är väl ändå inte så
himla viktig. Blir det inte egentligen lättare om vi tar bort den? Det
kommer med en gång att bli mindre rörigt, och kanske kan ni ha lite
mer stad och flera vägar istället?
Vi hjälper er gärna att städa lite och ta bort skogen, vi har bra
maskiner redo att göra jobbet.
Med vänliga vibrationer
Rymdrådet

Rör inte vår skog!
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Intervju med Ulrika Nilsson och Saadia Ragnarsson,
lärare klass 3B, Rosengårdsskolan
Vilka förväntningar hade ni inför projektet?
Eftersom vi båda själva tycker väldigt mycket
om att vistas i naturen var vi väldigt entusiastiska redan från början. Det som tilltalade oss
extra mycket var att projektet skulle pågå under så lång tid, att det skulle finnas chans att
växa in i det på ett naturligt sätt. Vi såg direkt
att det fanns så många utvecklingsmöjligheter,
inte minst i relationerna mellan barnen. Att få
mötas utanför klassrummet, att ha roligt, utforska och samarbeta tillsammans.
Har förväntningarna infriats?
Det har varit över alla förväntningar! Allting
har känts otroligt välplanerat och genomtänkt.
Det har alltid varit något nytt, alltid omväxling. Drömmarnas Hus pedagoger har varit
helt fantastiska, och släppt in barnen i den
här världen på ett så naturligt sätt. Gjort dem
delaktiga.
Är det något som har överraskat?
Det vi inte hade kunnat ana var hur väl projektet har gått hand i hand med våra egna styrdokument. Det har klaffat perfekt med våra
egna ämnen och frågor i skolan, samtidigt
som det har visat på nya ingångar. Det har
verkligen uppmuntrat kreativitet och fantasi,
inte bara hos barnen utan även hos oss.
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Vad tror ni har varit barnens största resa?
Barnen har växt oerhört mycket under den
här tiden, kunskapsmässigt, språkmässigt,
hur de beter sig mot varandra. De har lärt sig
om naturvetenskap, om fotosyntes, hur man
gör eld, om vad som händer under de olika
årstiderna. De har lärt sig massor av nya ord på
växter, djur och begrepp, de formulerar tankar
och frågor. Eftersom det är en tvåspråkig klass
har de dessutom lärt sig orden på både svenska
och arabiska.
De har fått se så många sidor av naturen,
olika årstider, olika väder och lärt sig att uppskatta dem, sett vad man kan göra under olika
förhållanden. Ibland när vi har varit ute har
det ju regnat och varit kallt, då har vi tänkt att
nästa gång är det nog många som inte följer
med. Men så har det inte blivit, barnen har
varit otroligt positiva hela vägen.
Det har varit fantastiskt roligt att se dem
börja ta egna initiativ. Det tog lång tid för
dem att våga sig bort från oss vuxna, nu leker
de utanför den kända terrängen. Även motoriken har utvecklats, i början snubblade de ofta,
ramlade, trampade snett och blev blöta. Nu
är det inga problem att balansera över smala
spångar eller att gå nedför branta backar.
Det finns så många dimensioner av hur de-

ras kunskaper har påverkats, även inom geografi och samhälle. Bara att veta var Ringsjön
ligger, det gör omvärlden mer tillgänglig.
Tankar kring föräldrarnas syn på projektet. Har
de blivit delaktiga?
Vi har fått fin respons från många föräldrar,
några har skickat sms efter våra Fulltoftadagar och tackat så mycket för att de har fått
hem så glada barn, att de verkar ha haft en så
rolig dag. Att få dem att följa med har varit
svårare. Föräldrarna har erbjudits att åka ut
till Fulltofta tillsammans med barnen vid
några tillfällen, men det är inte så många som
har nappat. Alla har mycket med sitt, det kan
vara svårt att hitta tid.
Leker barnen annorlunda i skogen än på
skolan?
I just den här klassen är flickorna och pojkarna
vana att umgås tillsammans under lektionstid, men på rasterna leker de ofta var för sig.
I Fulltofta leker de tillsammans och de leker
andra typer av lekar. De tar tillvara på de nya
möjligheterna som skogen erbjuder.
Det är underbart att se barnen så glada och
trygga, att se dem våga och njuta. Den där
gnistan i ögonen, engagemanget i det de gör
därute. Vi-känslan som blir så tydlig.

Ett extra fint minne?
Det går inte att välja. Varje moment har varit
lika spännande och har haft sin speciella tjusning. Att se spänningen i barnens ögon, hur
de går in med hela hjärtat. Att se dem hantera
olika nya situationer och sedan glädjen och
stoltheten när de klarar de uppsatta målen,
oavsett hur små.
Vad tror ni att barnen tar med sig inför framtiden?
Kunskap och intresse för naturens gång. Respekten för naturen. Insikten om att det är
något av det bästa vi har. Att ta hand om sin
närmiljö för att vi ska kunna fortsätta leva i
den.
Vad tar ni med er för egen del?
Vi är otroligt nöjda, det kunde inte ha varit
bättre! Inget i detta har någonsin varit betungande utan har bara förstärkt vårt eget arbete.
Det har motiverat barnen, men även oss som
lärare. Spänningen har varit lika stark hela vägen, liksom glädjen och nyttan. Det har gjort
att vi vågar mer, vågar ta chanser, för att vi ser
att det funkar.
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Vi bygger ett spel för framtiden
På Fulltofta strövområde, mitt i hjärtat av
Skåne, håller vi just nu på att bygga ett slags
brädspel i mänsklig storlek, där spelpjäserna
är barnen själva. Ett spel som får barn till att
närma sig frågor om energi och hållbar utveckling på ett nytt och spännande sätt.
Över hundra barn i årskurs 3, från Malmö,
Helsingborg och Landskrona, är delaktiga i
att ta fram idéer till spelet Trique. Dessa sex
skolklasser, som även är de som medverkat i
projekt Team Guran, är de som kommer att
premiärtesta spelet när det väl står klart.
I en kommunikation med rymden kommunicerar de spelande barnen om vårt sätt att
nyttja energin. Faller allt väl ut så skickas
en signal upp till universum. En signal som
förklarar att barnen nu vet mer kring förny-
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bara resurser och energi och inte minst att de
kan samarbeta och använda varandras kraft
och kompetens.
Ett av målen med Trique är att ta fram ett
konkret pedagogiskt verktyg för att barn och
föräldrar ska kunna delta i omställningen mot
ett hållbart samhälle. Spelet tillverkas så att
det ska kunna fortsätta spelas av många skolklasser och familjer även i framtiden.
I anslutning till spelet följer ett fördjupande
efterarbete där skolans pedagoger fortsätter
att jobba med eleverna kring frågor om förnyelsebara energikällor.
Trique tas fram i samarbete med Malmö Högskola och Vattenhallen Science Center, Lunds
Tekniska Högskola.
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Intervju med Åsa Johansson, projektledare på Drömmarnas Hus
Hur växte projektet fram?
På Drömmarnas Hus arbetar vi ständigt med
frågor som känns angelägna för sin tid. När
vi började titta på miljöfrågor kände vi tidigt
att vi måste jobba med dem i utemiljö. Därifrån utgick vi från vilka upplevelser vi ville ge
barnen.
Det som kändes viktigt var att låta dem
möta frågor om miljö och hållbarhet med nyfikenhet, men hur vi skulle göra det på bästa
sätt? Och på vårt sätt? Att bli naturguider har
aldrig varit vår ambition, vi har ju vårt eget
pedagogiska sätt att arbeta som vi ville infoga
i det här arbetet.
Projektet har varit unikt i det avseendet att
det har fått löpa under så många år. Där var
Allmänna Arvsfonden väldigt modiga som
vågade sig på en så stor satsning. Men så är
det också en investering som har gett enorm
utdelning. Dels har det gett barnen chans till
kontinuitet, att kunna gå in på djupet, både
vad gäller kunskaper och relationer, att utveckla trygghet i en okänd miljö. Dels har
det gett oss frihet att testa olika pedagogiska
metoder, tid att bli trygga i de nya kunskaper
vi själva har fått om frågor kring miljö och
hållbar utveckling. I förlängningen har det
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färgat av sig även i vår övriga verksamhet, hållbarhetsfrågor har blivit en alltmer självklar del
i vårt arbete. Det i sin tur har påverkat de samarbeten vi har initierat.
Vad tror du att barnen tar med sig inför framtiden?
Det är när vi ger barnen möjlighet att skapa
en relation till naturen, det är först då som
de kan börja bry sig om den, ta hand om den,
försvara dess värden. Jag är övertygad om att
deras erfarenhet i Fulltofta har gett dem en
positiv upplevelse som de kommer att ta med
sig i livet och att de själva så småningom kommer att uppsöka dessa miljöer. Att de pratar
med föräldrar, syskon och kompisar om vad
de har varit med om, väcker nyfikenhet och
sprider sina kunskaper vidare.
Nu har ett intresse väckts som gör att de
förhoppningsvis kommer att uppmärksamma
och vilja delta i liknande aktiviteter som vi arrangerar, vare sig det är i vår trädgård eller i
form av utflykter till vildare natur. Att få upp
ögonen för nya möjligheter förutsätter att
man får en ingång. Det gäller inte bara barnen utan alla som har deltagit i projektet. Till
exempel kommer Friluftsfrämjandet att starta

en Strövargrupp på Rosengård i höst. Vi har
samarbetat med dem i projektet för att hitta
naturliga sätt att slussa in barnen i ett fortsatt
friluftsintresse. Ett annat samarbete har inletts via Naturpärlor i Skåne, en bok som introducerar andra natursköna platser i Skåne
och som kommer att översättas till arabiska.
Våra ”guranbarn” kommer tillsammans med
våra pedagoger och bokens fotografer att åka
till Skäralid, en av de platser som boken presenterar. Barnen får sedan boken i gåva med
arabisk översättning. Genom det här samarbetet får de möta den skånska naturen på ett
nytt sätt, utanför guranprojektet och utan
koppling till skola och lärare.
Vi har också kommit en bra bit på väg i uppbyggandet av spelet Trique som kommer att
finnas kvar för både de som har deltagit i Team
Guran och för många andra barn. På så sätt har
barnen varit delaktiga i att skapa något som
kommer att vara bestående på Fulltofta.
Utepedagogiken har blivit ett starkt ben i
Drömmarnas Hus verksamhet och vi utvecklar ständigt nya spår. Även om just Team Guran nu går in i sin sista fas kommer vi alltid
att försöka se till att vi kan erbjuda barnen en
fortsättning på den resa som de har påbörjat.

Hur ser du på utvecklingen av arbetet?
Vi gick in i projektet med en tydlig insikt om
att vi var långt ifrån experter på miljöfrågor,
men jag tror att just det som var vår svaghet
också blev vår styrka och drivkraft. Vi var
verkligen tvungna att utmana oss själva. Från
att främst ha jobbat med humanistiska frågor
skulle vi hitta ett sätt att integrera dem med
naturvetenskapliga ämnen. Många av våra nya
kunskaper har vi hämtat i kontakter med institutioner, organisationer och föreningar som
jobbar med hållbarhet och miljöfrågor. De har
i sin tur uttryckt ett stort behov av att hitta
nya metoder att nå ut till allmänheten, och där
kan vi bidra med våra kunskaper och erfarenheter. Plötsligt uppstår enorma förutsättningar för utbyte av kunskaper som ingen av oss
kanske hade sett eller tänkt på tidigare.
Samma sak har skett i samarbetet mellan
pedagoger och lärare. Mellan alla parter har
det hela tiden funnits en stor respekt och lyhördhet för varandras arbete som har inspirerat till nya lösningar.
Något som börjar i en relativt liten skala ger
ringar på vattnet, växer, förenar och stärker.
Och allt börjar med barnen.
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Tack till alla barn, lärare och pedagoger
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Lärare och pedagoger:
Kristina Rennstam
Annette Wennberg
Ingrid Lieberg
Elever:
Mustafa Abadi
Mustafa Abdel-Hamid
Aya Abdullah
Hussain Adel AI-Lame
Zenab Adel AI-Lame
Hiba AI Kafafi
Abass Ali Majid
Finon Alkabawi
Muhsin AI-Maydy
Roz AI-Rubaye
Zainab Alwan
Daniel Aziz
Sonja Bala
Elaf Dakhel
Adel Fakhro
Samira Hirsi
Hanadi Hussein Ali
Suleiman Jad EI-Haq
Eron Kabashi

Nedal Ibrahim
Ikhlas Zaidan

Esra Khaled Kamal
Ziad Marouf
Sofia Mohamed Abdullahi
Haseeb Mohammad
Moamel Mohammed
Khansa Naseem
Sandro Punda Olsson
Aldin Omerovic
Adam Osman
Hasan Salman
Kaltrina Seijdiu
Kaltrina Skelaj
Arfaeen Sohail
Hadi Soueidan
Ilona Teveli
Elmin Vajzovic
Rashed Yasin
Fatima Zahi
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Rosengårdsskolan
Lärare och pedagoger:
Liselott Ogemark Ekdahl
Alma Zubic
Lena Kronfors

Rosengårdsskolan
Lärare och pedagoger:
Ulrika Nilsson
Saadia Ragnarsson

Elever:
Falma Mmed Abbas
Hamze Said Ahmed
Evelina AI-Badri
lahra AI·Khaledi
Mohammed AI·Saabri
Mohamed Qalid Awil
Qamar Fakhro
Zahra Hasoon
Hauzin Sarnad Hazau
Kevin Horvath
Ali Ismailal
Adam Khaehab
Mazena Kwiatowska
Hussein Mahmoud Darwish
Omar Shaker
Hussein Shareer
Marina Sher
Delia lonela Timpu

Elever:
Alaa Abdulla
Jamal Abdulla
Batol AI Abadi
Mustafa AI lntaqi
Fatima AI Robaic
Zahraa Al-Dyrawi
Fadhil AI-Hilo
lafar AI-Husseini
Nour AI-Khalisi
Montazar AI-Naeem
Betel Haidar AI-Shinawa
Dia Alta
Mona Daher
Dania Fakhro
Mustafa Hameed
Jacob Irshaidat
Mohammad Tamer Jundi
Jasmin Kassem
Nada Mohammed Khader
Zehraa Najem

Tack också till: Stiftelsen Skånska landskap för allt ert stöd.
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K

ära tellusiter,
Det är med stor glädje och höga vibrationer som vi
tack vare er nått en högre insikt! Skogen är viktig för
allt levande på planeten Tellus. Era känslor sprudlar
åt alla håll och kanter när ni är där, och ni känner hur fria och härliga ni egentligen är.
Sen är skogen viktig på andra sätt också. Bara en sådan sak att den
hjälper till att fixa syre till både djur och människor. Det är ju bara
ett exempel av många som visar hur allt på er planet hänger ihop. Vi
har förstått nu att man inte kan ta bort en endaste del av det som
planeten består av. Och att allt är lika viktigt. Från varje träd i skogen, ner till varenda en av er unika varelser som klättrar i dem. Tack
för att ni har lärt oss så mycket.
Med respekt och vänlighet
Rymdrådet
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Det här är en bok om en resa. En resa och ett äventyr tillsammans med över hundra barn från Rosengårdsskolan och Kryddgårdsskolan i Malmö, Alléskolan i Landskrona och Dalhemsskolan i Helsingborg.
Under cirka två och ett halvt års tid har pedagoger från Drömmarnas Hus i Malmö träffat samma klasser en gång i månaden på Fulltofta
strövområde och introducerat dem till dess djupa, vackra, inbjudande
skog. En skog som inbjuder till upptäckter och delade upplevelser. En
skog som kanske först känns lite mörk och främmande för att senare
under resans gång upplevas som trygg och lugnande.
I denna bok får du läsa, se och ta del av brev, foton och teckningar
från barnen om hur de upplever skogen efter dessa två år.
Hur smakar, doftar och känns skogen? Mår de bra när de är där? Är
skogen och naturens värde något att värna?
Deras svar riktas ut i universum till Rymdrådet, som även är de som
har ställt frågor om hur det står till med vår planet.
Barnen vet svaren. Vill ni veta?
Då välkomnas ni in att ta del av denna bok!

www.drommarnashus.se

