Undervisa om

Allemansrätten
Skapa lyckade möten mellan besökare och skogsägare

Vem äger
skogen?
Via Lantmäteriet kan du ta reda på vem
som äger en fastighet. Skogen i Skolans
regionsamordnare kan hjälpa dig att
komma i kontakt med en skogsägare i
din region eller tipsa om lättillgängliga
skogar. På vår webbplats www.
skogeniskolan.se finns kontaktuppgifter.

Familjen Mattsson/Johansson bjuder

Välkomna
hem till oss!
Sverige har över 300 000
privata skogsägare. En av
dem är Amalia Mattsson
som för några år sedan tog
över den skog hennes släkt
vårdat i över hundra år.
— Jag vill vårda skogen och se till att den
fortsätter att vara omväxlande, samtidigt som
min familj får en trygg bas för vårt uppehälle.

in

— Eftersom min man är lärare delar vi gärna
vår hänförelse med barn och ungdomar, när vi får
besök av skolklasser. Här kan de ströva över stock
och sten intill brusande bäckar, lyssna på vindens
sus i tallarna och undersöka spår efter andra
invånare i skogen. Jag förklarar också gärna hur vi
brukar skogen, så att den kan fortsätta att utgöra
en värdefull resurs för oss människor.
Allemansrätten ger oss alla en självklar rätt
att vistas i skogen. Med det här häftet vill
vi visa hur lärande om allemansrätten också
kan väcka intresse och kunskap om skogen
och hur den sköts.

Vi är alla inbjudna att lära oss mer!
/Skogen i Skolan

Unika möten
Skogar används på många olika sätt. Som
besökare vill vi upptäcka saker som inte finns
i staden och känna att vi är ute på äventyr. Här
finns bär på sommaren, svamp om hösten och
träd i alla tänkbara former. Samtidigt är skogen
hem för vilda djur. Många djur lämnar spår efter
sig, spår som eleverna kan upptäcka tillsammans.
All mark har en ägare och i Sverige äger
privatpersoner mer än hälften av all skogsmark.
Som besökare är vi alltså gäster hos såväl växter
och djur som hos markägare. Skogsägare har
ofta andra perspektiv än naturbesökare. Varje
plats har sina värden och olika markägare har
olika planer för skogen. Många ser den som
en investering och en trygghet inför framtiden.
Med rätt skötsel ökar det ekonomiska värdet
och många skogsägare får sin lön genom
regelbundna avverkningar.

En välskött skog upplevs av de
flesta som trivsam att vistas i.
Allemansrätten ger oss frihet att besöka marker
vi inte äger. I Sverige har lärare unika möjligheter
att ta med elever ut i skogarna, för kunskap och
upplevelser. Samtidigt pekar allemansrätten ut
viktiga saker att tänka på, som kan bidra till ökad
förståelse mellan besökarna och markägaren.
Alla som leder grupper i naturen har ett ansvar
att se till att reglerna följs, och här är lärare särskilt
viktiga förebilder.
Med ”allemansvett” som grund
ryms vi alla i skogen.

Fridfullt
upptäckande
I skogen härskar ofta friden, en frid som strax infinner sig hos den
mest jäktade nutidsmänniska. När din klass en gång har besökt
skogen kommer du och dina elever att längta efter nästa utflykt!
Skogen är full av spår efter djur och människor.
Rör er försiktigt utan att skada växter och mark,
så blir det lättare att upptäcka spåren efter
skogens invånare. Tillsammans kan ni bygga upp
en berättelse om det som har hänt på platsen.
Har någon varit här och ätit? Har någon jagat
och fångat ett byte? Om du själv besöker
skogen i förväg kan du notera gnagspår på
kvistar och trädstammar, ekorrars ”kottbord”
och platser där fåglar ofta håller till. Genom att
planera rutten översiktligt, ökar chanserna att
få se något spännande med klassen. En större
grupp har dock svårare att få syn på skygga
djur, och många däggdjur är mest aktiva i
nattens mörker.

Allra mest upptäcker ni om ni lyckas smälta
in i friden utan att störa djuren, till exempel
i vindskydd, i en koja eller i ett tält.

Våren är
en härlig tid, när
sångfåglarna återvänder.
Och i våra gamla aspar
bor det gröngöling och
andra hackspettar.
Amalia Mattsson

Här bor djuren
Skogar ser olika ut. Det räcker
med att titta på träden för att
se skillnaden.
I en torr skog uppe på ett berg växer det gamla
tallar och små rönnar. Längre ner på fuktigare
mark hittar ni täta granar och olika lövträd, till
exempel björkar och lindar. I fuktiga svackor
kanske till och med alar och videbuskar. Om ni är
i en gammal skog hittar ni även döda träd. Några
ligger på marken, kanske knäckta av en storm.
”Var finns djuren, då?”, undrar en elev. Och
plötsligt, när ni minst anar det, hör ni kvistar
som knäcks och ett försiktigt plask, som om
något smög omkring med fötterna i vatten.
Det kan vara en älg som har hört er och smyger
iväg. Eller kanske en grävling som känt lukten
av människor och försvinner ner i sitt gryt. Nu
kan du lära eleverna att visa hänsyn mot djuren.
Enas i förväg om en signal som får alla att vara
tysta och lyssna uppmärksamt, för att störa så

lite som möjligt. Om ni har tur får ni se vem som
orsakade ljudet och efter en stund kan ni själva
smyga fram för att leta spår.
Det säkraste sättet att hitta djur är att leta efter
småkryp på marken. Ni behöver inte känna till
alla arter, utan kan upptäcka tillsammans. Ni kan
också ha med er kikare för att spana efter fåglar
och deras boställen. En del har sina bon högt
upp i träden, andra bor i håliga träd och några
väljer att bygga bo på marken. Många fåglar är
färgglada och på våren kan eleverna placeras ut
för att i lugn och ro njuta av varierande fågelsång.
Fåglar är tacksamma studieobjekt som kräver
relativt lite förberedelser. Kom dock ihåg att
eleverna ska hålla avstånd till bona och lämna
ägg och ungar i fred.
Genom ett besök i naturen får dina elever lära
”på riktigt” och komplettera sina faktakunskaper.
Planera in tid för uppföljning av era upplevelser.
Ni kan också plocka in natur av olika slag att
sortera, utforska och diskutera länge efter besöket.

Gäst på en
arbetsplats
Samtidigt som skogen ofta är
tyst och fridfull, kan det vara
en intensiv arbetsplats vid
andra tidpunkter.

För att öka förståelsen för skogs
ägarens vardag, kan du förbereda
kort med följande frågor:

•
•
•
•

Sveriges skogar sköts och besöks regelbundet
av markägare och maskiner i färd med
plantering, röjning, gallring eller avverkning.
Som besökare är det viktigt att följa skyltar
och inte gå nära farliga arbetsplatser. Särskilt
under jaktsäsong ska ni vara extra vaksamma
och klädda så att ni syns ordentligt, både av
säkerhetsskäl och för att undvika irritation.
Hälften av vägarna i Sverige är privatägda.
Normalt är allmänheten välkommen, men
till exempel vid virkestransporter behöver
markägare ibland stänga av vissa vägar, liksom
under tjällossning när vägar lätt körs sönder.
Ju mer du vet om skogsbrukets villkor, desto
lättare att planera besöket och välja rätt period.
Därför kan det vara bra att
kontakta markägare i förväg.
Många berättar dessutom
gärna om sin skog och hur den
brukas. Att se en skogsmaskin i
arbete kan också vara en lärorik
upplevelse för den som inte
sett det förut.

•
•
•
•
•

Varför ser skogen ut som den gör?
Vilka trädslag finns här?
Hur gamla är träden?
Hur står träden placerade,
och varför ser det ut så?
Har träden börjat växa här av sig
själva från frön eller är de
planterade?
Finns det spår efter maskiner?
Ser ni spår av ett tidigare hygge,
till exempel stubbar eller en
igenvuxen körväg?
Finns det stenar som bär spår
efter äldre generationer?
Varför finns det så många
högstubbar, alltså träd som
sågats av på flera meters höjd?

•Vad tror ni att skogsägaren vill

e

Hö

bb
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åstadkomma med sin skötsel?

Besökares frågor
till markägare
”Varför får besökare
inte knäcka en kvist, om
markägaren får avverka
hela skogen?”
Allemansrättens grundregel är: ”inte
störa och inte förstöra”. Och om många
besökare bröt kvistar så skulle naturen
ta skada. Många markägare har skogen
som arbete och genom avverkning får de
pengar. En del av pengarna används till
att plantera ny skog och sköta om den så
det växer upp nya träd. Det är förstås inte
tillåtet att gå in på någons arbetsplats och
medvetet ta sönder saker.

”Är det farligt i skogen?”
Djur utgör vanligtvis inte någon fara för
människor i skogen. Skog som har brunnit
eller varit kraftigt ansatt av granbarkborre
kan innebära risk för fallande träd. Många
skogar är arbetsplatser. Håll er undan
från arbetande maskiner. Om ni passerar
virkeshögar, tänk på att de inte är utlagda
för klättring. Rullande stockar kan orsaka
allvarliga olyckor.

”Hur tar vi oss fram
utan att störa djur?”
Gör så gott ni kan för att ta er
fram utan att skada mark eller
växtlighet. Håll avstånd till djur
som fått ungar, av säkerhetsskäl
och av hänsyn.

”Varför finns det
avspärrade vägar i
skogen?”
En anledning kan vara att det pågår
arbete i skogen. Det kan också vara
så att markägaren vill undvika att
folk dumpar skräp eller gamla bilar i
skogen. Följ skyltarnas uppmaningar.
Ha respekt för avspärrningar – en väg
kan vara avstängd för att släppa fram
tunga virkestransporter. Man ska aldrig
parkera en bil så att den hindrar annan
trafik på skogsvägen.

”Får vi gå över en
skogsplantering?
Ta helst en annan väg om det är
nyplanterat, det kan vara svårt att
se de små känsliga plantorna. Och
tänk på att terrängfordon, som
exempelvis snöskotrar, inte omfattas
av allemansrätten. För dem gäller
uppmärkta leder.

”Var gör vi
av skräpet?”
Planera måltiden så att
mängden skräp minimeras.
Resten bär ni med er
tillbaka.

”Vi får inte slänga skräp, men
det ligger kvistar och ris och
skräpar lite varstans efter
skogsägaren. Varför är det så?”

”Djurens bon försvinner
när skogen avverkas,
men allemansrätten
säger att vi inte får störa
djur, hur går det ihop?”
Det stämmer att djur och växter
påverkas av att skogen brukas.
Skogsägaren ska göra sitt bästa för att
värna den biologiska mångfalden vid
en avverkning. Att lämna kvar döda träd
och högstubbar är exempel på åtgärder
som görs för att värna arter. Samtidigt
ger skogen virke och produkter som de
flesta av oss uppskattar i vår vardag.

”Vad händer
om jag bryter mot
allemansrätten?”
Allemansrätten är ingen lag. Men några
lagar hjälper dock till att sätta gränser,
exempelvis mot nedskräpning, stöld
eller skadegörelse som såklart är lika
förbjudet i staden som i skogen. Även
skydd av naturen som sker genom
miljöbalken. Brott mot dessa lagar kan
ge böter. Till stor del handlar allemans
rätten om att visa hänsyn mot djur,
natur, markägare och andra besökare.
Be markägaren om lov om du är osäker!

Ofta lämnas ris kvar efter att marken har gallrats eller
röjts från sly. På så sätt kan näringen återföras till marken.
Riset kan också bli boplats eller mat åt många av
skogens arter.

Aktiviteter för
många skolämnen
Skogen som klassrum ger variation i vardagen, och ett
annorlunda lärande än i ett vanligt klassrum. Med lite
planering går det utmärkt att koppla besöket till
kursplanen i de flesta ämnena, inte bara de praktiska.

Låt elever i högre kurser planera
egna lektioner i skogen
Friluftsdag
Många elever nyttjar redan skogen på sin
fritid, ofta utan att tänka på det. I högre
årskurser är det lärorikt för eleverna att
planera egna lektioner i smågrupper. På
så vis kan de introducera aktiviteter som
orientering och terrängcykling (om det
finns iordninggjorda stigar för det), till
exempel inom ramen för en friluftsdag.
En viktig del är att planera in respekten
för naturen – eleverna ska veta hur de ska
ta sig fram utan att skada eller förstöra.
Särskilt viktigt är det att tänka på att inte
lämna djupa spår där marken kan vara för
mjuk för cyklar eller ridhästar. Kanske finns
det anledning att kontakta en markägare
för att rådfråga eller be om lov att göra
lite mer än det allemansrätten medger.

Språk
Att skaffa kunskap om allemansrätten är
en självklar del i elevernas förberedelser.
Detta kan kopplas samman med språk –
allemansrätten kan exempelvis förklaras
på engelska eller andra språk!

NO/SO/Matte/Engelska
Naturstudier som temperaturen på
smältande snö, pH-värdet i en skogsbäck
och beskrivningar av ekosystem är givna
inslag i NO. Det finns många övningar
för utematte och ni kan lära er engelska
namn på skogens träd. Inom SO lämpar
sig värderingsövningar och rollspel för
utelektioner, till exempel om människans
förhållande till naturen.

Effekter av uteundervisning

o Förhöjd inlärning
o Ökad koncentration
o Förbättrat minne
o Ökad motivation
o Bättre uppförande
Hemkunskap/biologi

o Förbättrade skolresultat

Att plocka sin egen mat fördjupar
elevernas kunskaper om vad som växer i
skogen och ger en ytterligare dimension
till utflykten. En lektion kan inriktas på att
lära sig att skilja ätligt från oätligt bland
vanliga svampar och bär. Det går att
bygga ut med samtal om fiske och jakt,
och kanske kan ni ta hjälp av en lokal
kändis som lär ut överlevnadskunskap.
Möjligheterna för en ämneskombination
biologi och hemkunskap är stora.

o Mer fysisk aktivitet & naturkontakt
o Förbättrade matvanor
o Ökad miljömedvetenhet
o Kognitiv förmåga
Källa: Klassrum med himlen som tak - En kunskapsöversikt om
vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan.

En lokal markägare kan bjudas in för att
berätta om sin verksamhet utomhus.
Lärandet blir konkret och eleverna kan
eventuellt bidra med något meningsfullt.
Det kan handla om att samla skräp på
en populär badstrand eller delta vid ett
kosläpp, när kvigorna ska ut på vårens
första bete.
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Vi har material
om allemans
rätten
Den här broschyren riktar sig till dig som
vill få inspiration till hur du kan undervisa
om allemansrätten. Här kan du bekanta
dig med några av dem som äger och
brukar skogen och få användbara tips
inför ett besök i skogen med elever.
Till broschyren finns även fördjupande
material om allemansrätten som exempelvis
digitala lektioner, en film och flera utomhus
pedagogiska undervisningsupplägg
(övningar) m.m. Mer information hittar
du på vår webbplats.

www.skogeniskolan.se

www.skogeniskolan.se
Här hittar du tryckt material och utomhus
pedagogiska övningar i många olika ämnen.
Våra läromedel sträcker från förskolan till
årskurs 9 och är anpassade efter läroplanen.
Här kan du också läsa mer om vår populära
skolskogsryggsäck eller ta kontakt med din
lokala regionsamordnare för Skogen i Skolan.

www.skogslektioner.se
Vårt digitala läromedel som innehåller
lektioner med ett brett innehåll om skogen.
Här finns också en film om allemansrätten.

www.naturvardsverket.se
På webbplatsen finns mer att läsa om
allemansrätten, bland annat finns
information om allemansrätten översatt
till flera olika språk.

