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Abstract 
 
The concept of  school forest was drafted in 1970 by the Forest in School organization 
and is defined as an area occupied by a school for outdoor educational activity. The main 
purpose of  this study was to examine how schools use the school forest in practice, how 
it can be linked to the forest as an ecosystem service and find out how the forest is taken 
into consideration in the spatial planning. The study is mainly qualitative in nature and 
has been based on interviews conducted with educators engaged in outdoor education at 
four selected schools in a municipality in Sweden. Focus has been on the cultural 
ecosystem services for school forest, for example the physical characteristics that are 
considered as positive, forest influence on students' physical / mental health and the 
educational benefits available to be in the woods. Search has also been made to see how 
the forest is taken into consideration in the spatial planning and also what a contract 
agreements involves. 
 
The clearest prominent results from the interviews is the need for variation in school 
forests; you want to have access to many different kinds of  environments that may suit 
for the different subjects they are to teach, or the various activities you want to pursue. 
Experience values of  the different school forest areas varied widely, which also supports 
the idea that there is no specific type of  environment that is optimal, but the variety of  
types of  environment itself  is far more important for a fruitful outdoor educational 
activities. The National Forest is considered to benefit students' physical and 
psychological health through the stress level is reduced and students will be more 
motivated. 
 
Furthermore, it is important to adapt the size of  the area for utilization, as well as its 
distance from the school after the age of  the students who use it. The forest is located 
near the school and is available can be seen as more important than that is experienced 
as restful and separated from the outside world. Other interests that use the school 
forest because of  its proximity to other buildings has emerged, mainly has been for 
housing construction. 
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Inledning 

 
Skogens värde för samhället är många som t.ex. ekonomiska värden, sociala värden och 
är central för människors välbefinnande. I detta arbete fokuseras på den skog som 
används av skolan inom utbildning. Det forskningsmässigt intressanta med att studera 
skogsområden som används av skolan, är att ta reda på hur området används och hur 
detta kan kopplas till begreppet ekosystemtjänst, vilket är de egenskaper naturen besitter 
som har värde för människor. Det sociala värdet är en del av de många ekosystemtjänster 
naturen besitter och genom att elever och pedagoger använder sig av skolskogen så 
skapas ett socialt värde. Genom att ta reda på det sociala värdet går det att bidra till att 
förstärka arbetet kring kartläggningen av skogen som en ekosystemtjänst.  
 
Många skolor har en skolskog som de brukar vistas i som en del av undervisningen men 
som sällan har ett juridiskt skydd eller ett markägaravtal med kommunen eller en privat 
markägare. En skolskog är ett avgränsat område som används av skolor för lektioner och 
utevistelser. Ett markägaravtal innebär att skolan och markägare har tecknat ett avtal som 
reglerar vilken nyttjanderätt skolan har i skogsområdet (Skolan i skogen, 2014a). Men 
vissa skolskogar nyttjas av skolan utan ett markägaravtal och då gäller allemansrätten. 
Tätortsnära skogsområden är de som brukar användas mest för skolskogen då de ligger 
nära skolan och att det är lätt att ta sig dit, vilket ökar användningen (Hörnsten och 
Fredman, 2000). I arbetet kommer både skolskogar utan och med ett markägaravtal att 
tas med i undersökningen. 
 
Skogen i skolan är en organisation skapad av skolan och skogliga intressenter där bland 
annat Skogsstyrelsen är med och som hjälper till vid rådgivning till skolor för att teckna 
ett markägaravtal (Skogen i skolan, 2014a). Vilket därmed fyller en del av glappet som 
finns i den fysiska planeringen mot att bevara eller exploatera skogsområden som är 
viktiga för skolan, utan att nödvändigtvis göra ett naturreservat av området. 
Markägaravtalet är tänkt att fungera som ett forum där skolor och markägare 
tillsammans hjälps åt att utveckla skogen så att de gynnar dem båda. 
 
Dock så sker det i dagsläget en ökad urbanisering där människor tenderar att flytta till 
storstäder och förortskommuner i större utsträckning (Boverket, 2012). Under de 
senaste 40 åren har befolkningen i förortskommuner ökat med 70 % (Boverket, 2012). 
Då förortskommuner växer blir kvarvarande oexploaterad mark mer lockande att ta i 
anspråk för byggande av nya bostäder som t.ex. skolskogen. Stadsnära skogsområden 
har blivit och blir exploaterade för att de är attraktiva att bygga på pga. sina centrala 
lägen med närhet till befolkning, service och kollektivtrafik. Tätortsnära skog som ofta 
ägs av en privat eller kommunal markägare, används också ofta för virkesproduktion och 
vilket ger inkomster till ägaren (Olsson, 2014). Samhällsproblemet är att konflikter 
uppstår kring hur en avvägning ska ske mellan att bevara ett skogsområde t.ex. för 
undervisningen i skolan eller exploatera det för bostäder eller avverkning. Det är viktigt 
att ta reda på det sociala värdet hos de skogsområden som skolan använder så det blir en 
motvikt mot t.ex. det finansiella värden att avverka eller värdet att bygga bostäder. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Examensarbetet har som syfte att genom att intervjua pedagoger kunna beskriva vad 
skogen har för sociala värden för grundskolor, i en befolkningsmässigt medelstor 
kommun i Sverige. Detta genom att få svar på bl.a. hur skolan använder sig av skogen, 
vilka egenskaper som anses gynnsamma och hur den ideala skogen ska se ut för 
undervisning. Härryda kommun har valts som studieområde och de är miljösamordnaren 
på kommunen, Karin Meyer som är uppdragsgivare och som kommer använda sig av 
materialet. Nedan följer de frågeställningar som ska besvaras.  
 
Hur används skolskogen av skolor i praktiken i en Svensk kommun i dag? 
 
Hur kan skolskogen kopplas till begreppen ekosystemtjänst, socialt värde och tätortsnära 
skogar? 
 
Hur tas skolskogen i beaktning inom den fysiska planeringen? 

 

Disposition 
 
Upplägget i arbetet börjar med metodavsnittet som går igenom hur arbetet 
genomfördes, varför en kvalitativa metod har valts, valet av målgrupp och 
genomförandet. Därefter kommer litteraturgenomgången som kommer förklara 
relevanta begrepp för läsaren som bl.a. ekosystemtjänster, tätortsnäraskogar, fysisk 
planering och skolskogen, så att det går att förstå resultatet lättare. Sedan kommer 
resultatet från undersökningen och diskussion om arbetet och vilka vidare studier som 
kan göras. Till sist avslutas arbetet med en slutsats som ska ge svar på frågeställningen. 
 

Metod 
 
Detta arbete är en fallstudie och det går ut på att några få fall har granskats på djupet 
istället för många fall som studeras ytligt, detta för att få mer detaljerad information 
(Denscombe, 2009). Fakta har samlats in genom kvalitativa metoder i form av intervjuer 
med lärare ansikte mot ansikte från respektive skola. Det är oftast skildrande texter som 
ger en uppfattning av en situation eller intervjuer och personliga kommentarer. Frågorna 
som ställdes under intervjuerna var semi-strukturerade och genom att använda 
kvalitativa metoder kan man finna skildringar eller begrepp som beskriver ett fenomen 
(Denscombe, 2009). Det finns även kvantitativa metoder där data samlas in genom 
siffror och tal som därefter kan användas för att t.ex. undersöka statistiska samband 
mellan företeelser (Denscombe, 2009). Man kan säga att kvalitativa metoder ger exempel 
på något, medan kvantitativa metoder syftar till att generalisera. Genom att välja 
kvalitativa metoder kan frågeställningen besvaras om hur skolan använder sig av 
skolskogen i praktiken och finna de beskrivningar som karakteriserar det sociala värdet. 
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Det var min avsikt att beskriva vad som görs och inte hur ofta något görs i skogen, vilket 
en kvantitativ studie hade gett svar på. 
 
Studien skall ge insyn i de erfarenheter och upplevelser som pedagogerna har av 
verksamheten i skogen. För att kunna ta fram vilka fördelar de egentligen anser att 
skolskogen har, hur de använder sig av skogen, samt vad markägaravtalet innebär för 
skolan, då är intervjuer att föredra som metod. Man får då ta del av den kunskap och det 
helhetsintryck som pedagogerna byggt upp genom observationer i skogen (Denscombe, 
2009). Intervjuer är oftast semi-strukturerade, alltså de är varken spontana samtal eller 
strikt formulerade frågor. För att kunna göra analysen lättare och göra inriktningen mot 
studiens syfte starkare, gjordes därför en frågeguide med utvalda frågor (Bilaga 1). En 
frågeguide är en bra bas för intervjuer då följdfrågor kan ställas, vilket bidrar till att mer 
information kan fås (Denscombe, 2009).  
 
Avsikten med intervjuer är att få personers syn på sin verklighet och man vill därför att 
personen ska förtälja så mycket som bara går utan att de blir påverkade av intervjuaren 
(Denscombe, 2009). Anledningen till att semistrukturerad intervju valdes i detta arbete 
berodde på att svaren från intervjuerna inte skulle begränsas av detaljerade frågor och att 
det fanns möjlighet att ställa följdfrågor. Genom att ha några större frågeområden istället 
för många detaljerade frågor går det att föra intervjun mer naturligt och därmed låta 
pedagogerna själva styra vilken ordning olika saker ska komma upp (Denscombe, 2009). 
Att urvalet är litet gör att dess data inte kan användas för att dra statistiskt slutsatser.  
Studien som görs i detta arbete har kompletterats av kvantitativa mätningar av 
skolskogarnas avstånd till skolan och storleken på skolskogen.  
 
Frågorna till intervjuerna togs fram genom litteraturgenomgången och värdefulla tips 
kom från Hansens (2014) rapport som tog upp hur kulturella ekosystemtjänster kan 
värderas. Dialog fördes även med intressenten på kommunen om vilka frågor som skulle 
ställas, så att de kunde få den information som även skulle gynna dem inom den fysiska 
planeringen. Svaren från intervjuerna använts för en tematisk analys som är att resultatet 
är strukturerat efter olika teman som ansetts lämpliga utifrån materialet (Denscombe, 
2009). 
 
Det var av intressenten på kommunen som begreppet ekosystemtjänster och socialt 
värde framkom och för att begränsa urvalet i detta arbete så valdes målgruppen skolan 
och hur de använder sig av skogen. Begreppet skolskog framkom genom sökningar på 
nätet om hur skolan använder sig av skogen. För att tydliggöra kommer jag att applicera 
ordet skolskog på alla skogsområden i detta arbete vare sig det är har ett markägaravtal 
eller inte. Detta för att skolor som inte har en skolskog med markägaravtal kallar det för 
skolskog ändock.  
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Urval  
 
Målgruppen i detta arbete är lärare på låg- och mellanstadieskolor och främst de som 
undervisar elever mellan klasserna F-5. Anledningen till att lärare för låg- och 
mellanstadieskolor har valts är på grund av ett tips från kommunen i Härryda som angav 
att det är dem som använder skogen mest i grundskolan. Lärare kan ge svar på hur 
skolan använder skogen, vilka fördelar som finns inom undervisningen och vad ett 
markägaravtal innebär för skolan. Den kommun som valts för att göra undersökningen 
genomförbar är Härryda kommun. Det är en kranskommun till Göteborg och hade en 
befolkning på ca 36000 invånare år 2014 (SCB, 2015). I Härryda kommun finns totalt 20 
st grundskolor där 18 st är kommunala och 2 st är fristående. Härryda kommun har valts 
på grund av att den är tämligen genomsnittlig för Sveriges kommuner, jämfört med en 
storstads- eller glesbygdskommun där omfånget av antal kommuner som kan relatera till 
studien blir för snålt. Resultatet från Härryda kommun ska förhoppningsvis kunna bidra 
till att ge insyn om skolans användning av skogen som fler kommuner kan ha nytta av i 
den fysiska planeringen.  
 
Genom dialog med miljösamordnare Karin Meyer på Härryda kommun, så inbegrep 
urvalet totalt 8 grundskolor. Kontakt togs med samtliga skolor dock så var det bara 
Skinnefjällsskolan, Härrydaskolan, Hindåsskolan och Furuhällskolan som svarade och 
som därmed valts som målgrupper i arbetet. Det intressanta med dessa skolor är att 
Hindås- och Furuhällsskolan har ett markägaravtal om en skolskog, vilket inte Härryda- 
och Skinnefjällsskolan har. Genom att samla in information från dessa fyra skolor så kan 
skillnader tas upp om vad som skiljer en skolskog med markägaravtal och en som inte 
har det, med tanke på hur den används. Geografiskt så befinner sig dessa skolor relativt 
utsprida i kommunen, för att på så sätt kunna få förståelse om hur skolor i olika delar av 
kommunen använder sig av skogen.  
 

Genomförandet 
 
Genom telefonsamtal togs kontakt med rektorerna på respektive skola, som därefter 
kunde välja ut en pedagog som var intresserad av skolskogen. De utvalda pedagogerna 
kontaktades därefter för att kunna boka en intervju. Samtliga pedagoger fick information 
innan om vad arbetet handlade om och vad intervjun ska användas till. De har haft 
möjlighet att tacka nej till intervjun och de har blivit garanterade anonymitet. 
Intervjuerna skedde på respektive skola där den intervjuade fick välja plats, så att miljön 
inte skulle påverka utfallen av svaren. Intervjuerna varade i ca 15 minuter. Svaren har 
sedan transkriberats och kopplats till tidigare forskning och rapporter inom det valda 
ämnet.  Åldern på pedagogerna på varje skola varierade mellan ca 30 till 50 år och bestod 
endast av kvinnor. Även hur lång erfarenhet pedagogerna haft av skolskogen varierade 
där en pedagog varit drivande vid startandet av två skolskogar och en som arbetat mer 
intensivt med skolskogen i bara några år. Enklare kartor har gjorts av de skogsområden 
som används av skolorna och som de intervjuade pedagogerna har pekat ut. 
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Plandokument som detaljplaner och markägaravtal har studerats för att få reda på hur 
skolskogen tas i beaktning inom den fysiska planeringen. Värdering av de sociala värdet 
har gjorts genom att ta reda på hur skogen används, hur en välordnad skog ska vara och 
hur skogen påverkar den fysiska/psykiska hälsan (Hansen et al, 2014). 
Materialet har sammanställts i olika avsnitt i resultatet som beskriver de olika teman som 
har kommit fram under intervjuerna. Svaren från intervjuerna där det går att se samband 
har kopplats ihop och men även påståenden som skiljer sig mellan varandra har 
presenterats. Svaren från intervjuerna har sedan kopplats ihop med litteraturen som gått 
igenom. 

 

Litteraturgenomgång 
 
Litteraturgenomgången kommer först och främst att beskriva ekosystemtjänster, 
Därefter beskrivs vad de sociala värdet innebär som är en del av de ekosystemtjänster 
som finns och på vilka sätt det går att värdera det. Genom att förstå vad 
ekosystemtjänster och det sociala värdet innebär så får läsaren en förståelse om vilka 
fördelar och funktioner skolskogen kan inom undervisningen. Därefter kommer 
definitionen av tätortsnäraskog att tas upp då det är främst dessa områden som 
skolskogen finns. Efter det kommer information om vilket ansvar och verktyg som 
kommuner har för att bevara det sociala värdet i den tätortsnäraskogen inom den fysiska 
planeringen. Vilket är bra att veta för att förstå hur den fysiska planeringen tar skogens 
sociala värde i beaktning. Till sist kommer information om vad begreppet skolskog är för 
något och vilka fördelar det finns för skolor att använda sig av skogen. Detta för att 
förklara att skolskogen är något konkret, som används i dag för skolor runt om i Sverige 
och är ett verktyg för att kunna bevara det sociala värdet i ett skogsområde inom den 
fysiska planeringen.  
 
Ekosystemtjänster 
 
Begreppet ekosystemtjänster började användas redan år 1970 och är ett samlingsnamn 
som inbegriper de varor och tjänster som människan får ut av alla ekosystem (Hansen et 
al, 2014). Det blev under år 1970 viktigt att förstå och sköta naturen som ett helt 
ekosystem. År 2005 blev begreppet ekosystemtjänst mer allmänt känt då rapporten 
”Millenium ecosystem assessment” (MEA) togs fram, som beskriver hur människan 
påverkas när ekosystem förändras. Begreppet har därefter blivit mer etablerat och 
används ofta i miljöarbetet. Ekosystemtjänster har i MEA rapporten (2005) delats in i 
fyra kategorier. Den första kategorin är de försörjande tjänsterna som är varor som mat 
och material. Den andra är de stödjande tjänsterna som är nödvändiga för att alla 
ekosystemtjänster ska fungera korrekt och exempel på dessa är näringscykler, 
vattencykler och pollinering. Den tredje är reglerande tjänster vilka är de som styr 
klimatet som t.ex. att naturen renar luft och vatten. Den fjärde och sista är den kulturella 
tjänsten som inbegriper det sociala värdet som kommer förklaras mer detaljerat sedan. 
Skolskogen räknas därför som en ekosystemtjänst med sociala värden och det viktigt att 



6 

 

veta om att det sociala värdet är en del av många olika ekosystemtjänster.  
Detta arbete fokuseras på det sociala värdet och det går att värdera på tre olika nivåer. 
De olika nivåerna för att värdera ekosystemtjänster är först genom kvalitativ beskrivning, 
som följs utav kvantitativ analys och till sist monetära värderingar (MEA, 2005). I detta 
arbete har kvalitativ beskrivning använts för att värdera det sociala värdet i skolskogen 
därav valet av kvalitativa metoder. Detta för att ta reda på vad det sociala värdet innebär, 
för vet vi inte om det är det svårt att gå vidare och göra en kvantitativa analys och 
därefter en monetär värdering. 
 

Sociala värden 
 
De sociala värdena är många och några värden kan vara t.ex. då skogen används inom 
utbildning, att naturen går att använda som en pedagogisk metod i skolan och att skogen 
förbättrar elevers psykiska/fysiska hälsa (Hansen et al, 2014). Genom att vistas i skogen 
med eleverna gör att de mår bättre och kan prestera bättre i skolan då de blir lugnare och 
motiverade, vilket är till nytta för Sverige då kunskapsnivån höjs (Fägerstam et al, 2012). 
Om barn växer upp med en stillasittande livsstil kan de lida större risk att drabbas av 
diabetes och fetma då de blir äldre (Fredman et al, 2013).  Ett skogsområde som är 
lämpligt att använda i undervisningen på skolor och om det används ofta ger därmed ett 
ökat socialt värde (Forsberg, 2005). 
 
Enligt en enkätundersökning gjord av svenska naturskyddsföreningen där svenskar fick 
beskriva vad de tyckte om skogen så svarade 80 % att vistas i skogen är viktigt för 
livskvaliteten (Naturskyddsföreningen, 2013a). Detta kan bero på att träd och växter 
fungerar som luftrenare som bidrar till att människors får frisk luft och känner sig 
därmed piggare. Forskningen visar även att genom att besöka naturen så kortas 
återhämtningstiden från stress avsevärt (Grahn och Stigsdotter, 2003). Om stora 
förändringar i den fysiska miljön görs t.ex. att en skolskog blir exploaterad för bostäder 
så förlorar området sin innebörd för elever och pedagoger, alltså det sociala värdet 
försvinner (Forsberg, 2005).  
 
Besöksmätningar som gjort i norra djurgårdsparken och även i stadsnära skogsområden i 
Uppsala, visar att organiserade barngrupper från skola och dagis tenderar att besöka 
skogen allt oftare jämfört med motionärer, Vilket tyder på att det finns en stark vilja att 
vistas i skogen med eleverna (Fredman et al, 2013). I samma besöksmätningar som gjorts 
i stadsnära skogsområden i Uppsala under en 20 årsperiod visar att barn är den gruppen 
som minskar mest i antalet besök, alltså när besöken inte styrs av skola och dagis. Andra 
studier i Härlanda visar även att det finns ett samband mellan naturvistelse och viljan att 
försvara ett skogsområde mot bland annat avverkning eller exploatering av bebyggelse, 
genom att barnen är aktiva mycket i en viss skog med skolan (Fredman et al, 2013). 
 
Begreppet ”social triangulering” ska göra att barn i större utsträckning tar sig ut i 
naturen på egen hand (Fredman et al, 2013). Det ska då börja med att barn besöker 
tätortsnära skogar med sina föräldrar för att bekanta sig med skogen. Därefter att de 
besöker den med pedagoger och kamrater under skoltid Till sist så ska detta 
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förhoppningsvis leda till att barnen själva med kamrater tar sig ut spontant till skogen. 
Detta ska då skapa en hemkänsla i naturen hos barnen och ska vara en förutsättning för 
att främja barnen rörlighet och folkhälsan. Även om barns spontana naturvistelse 
minskar på vissa håll i T.ex. i norra djurgårdsparken så har det inte försvunnit helt. Det 
tenderar att bli mer att barns naturvistelse är bevakad av vuxna, detta för att 
säkerhetsställa att skogen används då andra mer stillasittande aktiviteter konkurrerar om 
barnens fritid. Samhällsplaneringen idag tar skogsområden mer i beaktande och ser 
nyttan med att bevara dem i synnerhet tätortsområden, då det är fler som besöker dessa 
områden då de ligger nära (Olsson, 2014).  
 
Tätortsnära skog 
 
I Sverige bor idag ca 8 miljoner av landets befolkning i tätorter, vilket motsvarar 85 
procent av invånarna (Naturskyddsföreningen, 2013a). En tätort definieras av 
naturskyddsföreningen som ett område där det bor minst 200 invånare och normalt inte 
mer än 200 meter ifrån husen. De naturområden där det bor många människor runt 
omkring har då ett högre socialt värde, då det nyttjas oftare av de som bor i närheten 
(Naturskyddsföreningen, 2013a). 
 
Enligt Naturvårdsverket (2013) så definieras tätortsnära skog genom att den ligger 
mellan 300 meter till 2 kilometer från tätortsgränsen. Allemansrätten gör att det är lätt 
för människor att nyttja den tätortsnära skogen för rekreation och den är en viktig 
tillgång för barns lek och naturundervisning (Naturvårdsverket, 2005). Det finns även en 
psykisk barriär att ta sig till skogen som påverkas av avståndet, vilket gör det viktigt för 
kommunal planering att främja en god tillgång till skogen för alla medborgare (Olsson, 
2014). Enligt Naturvårdsverket (2005) så har de tre storstadslänen i Sverige fått i 
uppdrag att ta fram program för skydda tätortsnära skogsområden. I Göteborgsregionen 
så finns ett samarbete mellan 5 medlemskommuner kring en grön kil där Härryda 
kommun är med och detta skogsområde har Härrydaskolan sin skolskog 
(Göteborgsregionens kommunalförbund, 2015). Arbetet kring den gröna kilen sker 
bland annat genom kartläggning av rekreations- och naturvärden, vilket inbegriper 
värden inom undervisning och kunskap för skolan. Det största hindret för att tillgodose 
en bra tillgänglighet till skogsområden är infrastruktur som blir som barriärer för 
människor att ta sig till och från naturen (Naturvårdsverket, 2005). Detta kan även 
drabba elever på en skola att ta sig till sin skolskog.   
 
Den närmsta skogen (Alltså den tätortsnära skogen) borde inte ligga mer än 1 km bort 
från bostaden enligt undersökningar som gjort med medborgare 
(Naturskyddsföreningen, 2013b). Ligger skogsområdet för långt bort nyttjas det mindre 
än om det ligger nära, vilket även kan gälla för skolskogar som används av elever. 40 % 
av svenskarna skulle även vilja ha en kortare sträcka till skogen, vilket även det gäller för 
elever på en skola då de inte orkar gå lika långt som vuxna människor (Hörnsten and 
Fredman, 2000). Helst ska det vara gångavstånd så att transporttiden till skogen 
minimeras.  
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Skog och fysisk (kommunal) planeringen 
 
Kommuner har huvudansvaret för planeringen av mark och vatten inom den egna 
kommunens gränser (Forsberg, 2005). Kommunens förvaltning kan vara uppdelade i 
olika arbetsområden, men som berör samma areella område som t.ex. naturvård, park, 
skogsskötsel, miljövård, friluftsliv (Forsberg, 2005). Kommunen ansvarar för invånarnas 
livsmiljö, där översikts- och detaljplanering har stor betydelse för att säkerhetsställa 
skogens sociala värden i den fysiska planeringen (Forsberg, 2005).  
 
Kommunens möjligheter att skydda skogens sociala värden vid översikts- och 
detaljplanering är begränsade ifall befolkningen ökar och därmed även 
exploateringstrycket (Naturskyddsföreningen, 2013b). Översiktsplaner är inte juridiskt 
bindande och har därmed begränsad styrningsfunktion (Forsberg, 2005). Det krävs att 
en skog har mycket höga sociala värden för att den ska få ett formellt skydd. Det kan då 
hända att skogar som ligger nära skolor eller äldreboende inte prioriteras för skydd då 
andra intressen väger tyngre t.ex. bostadsbyggnation eller avverkning. Skog med sociala 
värden kan därmed nedprioriteras inom skyddsområdet om skogen inte också besitter 
höga naturvärden. 
 
De verktyg kommunen har för bevarandet av sociala värden är för det första att de kan 
förvärva tätortsnära skogsområden för att kunna förvalta den efter eget bevåg och för de 
andra att bilda natur- och kulturreservat med stöd av Miljöbalken (Adolfsson och 
Boberg, 2009). Kommunen kan även skriva ett markägaravtal med skolan för en 
skolskog (Skogen i skolan, 2014a). 
 
Lagar som berör skogens sociala värden är Skogsvårdslagen, Miljöbalken och Plan- & 
bygglagen (Adolfsson och Boberg, 2009). Miljöbalken som ska tillämpas vid 
detaljplanering ska utgå från människors hälsa, en god miljö och naturens skyddsvärden 
(Adolfsson och Boberg, 2009). Enligt PBL så ska grundläggande samhällsintressen för 
hälsoaspekter tas i beaktning vid planläggning och en så kallad lämplighetsprövning ska 
göras. I PBL så ska även natur- och kulturvärden, miljö och klimataspekter tas hänsyns 
till och främjas. Skolskogen kan inkluderas som ett samhällsintresse för hälsoaspekter för 
elever och pedagoger. Genom att kommuner använder sig av kommunikativ planering så 
går det att föra dialog med en stor mängd berörda parter när ett område ska förändras, 
för att på så sätt få reda på vad samhällsintresset är och få reda på alla naturvärden som 
nyttjas (Forsberg, 2005). Enligt skogsvårdslagen ska en skog skötas så att den ger en god 
avkastning, samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls (Forsberg, 2005).  
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Allemansrätten 
 

Allemansrätten säger att alla får vistas i naturen, men hänsyn måste tas så att andra 
människor och djur inte störs (Skogen i skolan, 2014b). Det får inte förstöras något i 
naturen som att bryta kvistar, såga ner träd eller något som andra äger och den som 
bryter mot allemansrätten kan straffas. I naturen får människor enligt allemansrätten gå, 
cykla och rida överallt. Tältning får ske under en natt, men om tältning ska ske en längre 
tid måste markägaren godkänna detta. Blåbär och svamp får enligt allemansrätten 
plockas utan att markägaren kan stoppa en. Eldning i skogen under kontrollerade former 
får göras om det inte råder eldningsförbud. Allemansrätten ger viss frihet men det ställs 
också stort ansvar på den som nyttjar den.  
 

Skolskog med markägaravtal 
 
Begreppet skolskogar appliceras på både skogsområden som har markägaravtal och som 
inte har ett avtal som sagts. Då det finns skolor som har skogsområden de använder sig 
av som inte har ett markägaravtal, men som de kallar för skolskog ändå. I detta avsnitt 
kommer endast skolskogar med ett markägaravtal att tas upp. Iden om skolskog kom 
upp år 1973 och ska främja att intresset för skogen ökar bland lärare och elever i Sverige 
(Skogen i skolan, 2014a). Skogen i skolan är Europas äldsta samverkansprojekt mellan 
skola och näringsliv. Skogsstyrelsen är med i verksamheten ”skolan i skogen” där de har 
som syfte att öka kunskapen kring skogsbruk, miljö, hälsoeffekter i skogen 
(Skogsstyrelsen, 2015). Syftet är även att stimulera yngre generationer att vistas mer i 
skogen. Det fanns vid årsskiftet 2012 – 2013, 1025 registrerade skolskogar i Sverige hos 
skogen i skolan.  
 
En skolskog är ett område som mer permanent används av en skola och genom ett avtal 
kan skolan få göra saker som inte får göras enligt allemansrätten (Skogen i skolan, 
2014a). Exempel på detta är att göra stigmarkeringar, sätta fast skyltar, göra en eldstad, 
vindskydd, broar, fågeltorn, sätta upp fågelholkar, avverka några träd. En skolskog är 
oftast ett relativt begränsat område som framkommit under intervjuerna med skolorna i 
Härryda kommun. En skola kan även använda sig av skogen bara genom allemansrätten, 
utan ett markägaravtal.  
 
Att använda skogen i undervisningen var för 100 år sedan obligatorisk där elever och 
lärare gick ut i skogen och t.ex. planterade träd (Skogen i skolan, 2014a). Verksamheter 
som hälsostigar, utomhusundervisning, friluftsdagar och föreningsverksamhet, kan öka 
kunskaperna och förståelsen för växter, djur och ekologiska samspel. Det kan därmed 
skapa intresse hos eleverna för naturen i större sammanhang och för samhällets hållbara 
utveckling (Hansen et al, 2014). En skola kan även ha en kombination av en närliggande 
skog som används ofta och en skog som ligger länger bort som använd t.ex. under 
temadagar (Skogen i skolan, 2014a). Detta för att den tätortsnära skogen inte alltid har 
de egenskaper som behövs för utbildningen t.ex. en hög biologisk mångfald, vilket inte 
alltid är möjligt att hitta i naturområden nära skolan. 
En ideal skolskog bör vara ca 5 hektar stort och är området för litet kommer 
användningen göra att skogsområdet slits ut (Skogen i skolan, 2014a). Den ideala skogen 
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bör även vara variationsrik med många olika biotoper och där skogen varierar i ålder 
(Skogen i skolan, 2014a;Eriksson et al, 2012). Det borde även finnas öppna ytor som 
ängar och hyggen där det går att samlas om det är större grupper av barn och vuxna. 
Det är även en fördel om det finns tillgång av vattenområden som sjöar eller bäckar. 
 
Markägaren sköter skogen i enlighet med de skogsbruksplaner som finns, men det ger en 
god möjlighet för skolan att kunna delta i planeringen av skötseln av skogen (Skogen i 
skolan, 2014a). Detta genom dialoger med markägaren men även genom egen 
avverkning av små träd och kvistar, men även genom plantering av träd och växter, 
beroende vad markägaravtalet säger. 
 
Vid etablerandet av ett markägaravtal kontaktar skolan kommunen eller 
regionsamordnaden som sedan tar reda på vem markägaren är (Skogen i skolan, 2014a). 
Markägaren kontaktas därefter för ett samtal där skolans önskemål läggs fram för att få 
en överenskommelse om ett markägaravtal. Båda parter kan säga upp avtalet med det ska 
vara ömsesidigt och tiden då avtalet gäller varierar från skog till skog. Markägaren måste 
informera skolan i god tid innan några skogliga åtgärder görs t.ex. gallring och 
avverkning där skolan har chans att delta och säga sitt. Fördelen med att ha ett avtal för 
skolskog är att markägaren får reda på vad skolan gör i skogen och att denne bidrar till 
att elever lär sig mer om skog och skogsbruk (Skogen i skolan, 2014a). Markägaren får 
ingen ersättning i form av pengar för att etablera en skolskog och kontraktet upprättas 
ideellt.  
 

Resultatet från intervjuerna angående skolskogen 
 
Resultatet beskriver först målgruppernas skolskog som de använder sig av i 
undervisningen som t.ex. vart skogsområdena ligger, hur stora de är, vilket avstånd det är 
mellan skolan och skogen. Därefter kommer sammanfattningar om vad som kom fram 
under intervjuerna bl.a. om hur pedagogerna arbetar med skolskogen, hur skogen 
påverkar elevers fysiska/psykiska hälsa och hur den ideala skolskogen ska se ut. Därefter 
kommer en redogörelse om hur Hindåsskolan och Furuhällsskolans markägaravtal ser 
ut, samt hur den kommande fysiska planeringen kan komma att se ut i Härryda kommun 
för de fyra skolskogsområdena. 
 

Basfakta om Skolskogen 
 
Hindås har en skolskog som ligger i det markerade området på kartan nedan och 
avståndet till skogen från skolan är ungefär 500 m (Figur 1). Enligt respondenten från 
Hindåsskolan så tar det ca 5-10 min att ta sig dit.  Skogsområdet de använder sig av är ca 
3,4 hektar och de har ett markägaravtal sedan 2014 tillsammans med Härryda kommun 
(Tabell 1).  
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Figur 1: Hindåsskolans skolskog.  
 
Den intervjuade läraren hade varit med och startat skolskogen och det började med att 
”Skogen i skolan” kontaktades, där en kontaktperson som jobbar för Skogsstyrelsen 
hjälpte skolan att komma igång. Respondenten fick därmed tips om att höra av sig till 
kommunen där de fick reda på att området skolan använde ägdes av kommunen. De fick 
en karta från kommunen som visade vilket område de kunde använda som skolskog. Ett 
markägaravtal kunde då tas fram, vilket rektorn och kommunen skrev under. Enligt 
respondenten gick processen fort då det var kommunen som var markägare och i avtalet 
anges att skolan får göra mer än vad allemansrätten säger. Skolan har t.ex. tillstånd att 
bryta grenar, till viss del avverka träd som kan användas i undervisningen. Skolan har 
även rätt att sätta upp fågelholkar och bygga vindskydd.  
 
Tabell 1: Nyckeltal för skolornas skolskogar, antal, avstånd och storlek  

 
 

Skolor  Antal 
skolskogar 

Markägaravtal Avstånd till 
skolan 
(Meter) 

Area (Hektar)  

Hindåsskolan 1  Ja 500  3,4  
Härrydaskolan 1 Nej 100  11,3  
Skinnefjällsskolan 3 Nej 1. 100  

2. 50  
3. 300  

1. 1,2  

2. 0,8  
3. 3,4  

Furuhällskolan 2 Ja 1. 100  
2. 500  

1. 2,7  

2. 6,1  
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Enligt pedagogen på Härrydaskolan har de valt ut en skolskog som ligger endast 50 m 
ifrån skolan (Figur 2). Markområdet i de södra delarna ägs av kommunen och resten av 
området ägs av privatpersoner. Skogsområdet som de använder sig av är ca 11,3 hektar 
och de har inget markägaravtal (Tabell 1). 
 

 
 
Figur 2: Härrydaskolans skolskog  
 
På Skinnefjällsskolan har de flera skogsområden som de valt att använda sig av och dessa 
finns markerade på kartan nedan i Figur 3. Området de använder mest är det som ligger 
100 m ifrån skolan och det är ca 1,2 hektar stort (Tabell 1). Området norr om skolan 
ligger 50 m bort och är ca 0,8 hektar stort. Den större skogen som de brukar använda 
för utflykter ligger 500 m söder om skolan och är ca 3,4 hektar. Skolan har inget avtal för 
dessa områden.  
 

 
Figur 3: Skinnefjällsskolans skolskogar. 
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Enligt intervjun med pedagogen på Furuhällskolan så använder de två skogsområden där 
den närmsta har ett skrivet markägaravtal med kommunen sedan 2003 (Figur 4). Skol-
skogen med markägaravtal ligger 100 meter ifrån skolan och är ca 2,7 hektar stort  
(Tabell 1). Det andra området ligger 500 meter bort och är ca 6,1 hektar.  
 

 
 
Figur 4: Furuhällskolans skolskogar. 
 
Avståndet till skogen 
 
Under intervjuerna har det framkommit att avståndet till skogen påverkar hur ofta det 
används och att skolskogen inte borde ligga för långt bort. Det har nämnts att det 
optimala är att skolskogen låg precis intill skolan, så att det är lätt att ta sig ditt. Vilket 
kan kopplas till de undersökningar som visar att skogen inte bör ligga längre bort än 1 
km (Naturskyddsföreningen, 2013b). 
 
Vissa skolor har flera skogsområden som används och det skogsområde som ligger 
närmst besöks frekvent medan de som ligger längre bort används mer sällan, men vid 
dessa tillfällen istället under en längre tid. Vilket kan kopplas till vad som tidigare har 
sagts att skogar som ligger längre bort används mer sällan (främst under temadagar) 
jämfört med dem som ligger nära skolan (Skogen i skolan, 2014a). Det finns även en 
skillnad mellan skolor på hur mycket de använder sig av skogen, där en respondent som 
jobbat på flera skolor nämnde att den ena skolan använder sin skolskog mer sällan, vilket 
berodde på att skogen låg längre bort. Anledningen till att skolskogen bör ligga nära är 
enligt en pedagog enligt följande.  
 

”Ligger skogen för långt ifrån så orkar de små barnen från förskolan upp till trean inte 
att gå ditt och de som börjat i mellanstadiet och högstadiet har så långa skoldagar för att 
hinna vara i skogen.” 
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Skolskogen borde inte ligga längre bort än att det tar längre en än halv skoldag att åka dit 
för att ha aktiviteten och därefter åka tillbaka. Att avståndet påverkar hur ofta ett 
skogsområde används kan kopplas till tidigare undersökningar, där medborgare sagt att 
vid ett längre avstånd till skogen från bostaden så blir det färre besök. 
(Naturskyddsföreningen, 2013b;Hörnsten och Fredman, 2000).  
  
Skogens egenskaper 
 
Det som framkommit under intervjuerna om vilka egenskaper som är bra med de 
intervjuades skolskogar är att det har en variationsrik miljö, att skogen är gles och att det 
finns en öppen yta. I skolskogarna har elever möjlighet att plocka svamp, växter och 
studera insekter och en pedagog utryckte sig enligt följande. 
 

”Skolskogen har olika biotoper som går att utforska och så är det bra att det är en 
blandskog med både löv- och barrträd.” 

 
Vissa ansåg att vattenkontakten är en bra egenskap i deras skolskog där det kan kolla på 
grodyngel på våren, respektive bada. Detta kan kopplas till tidigare forskning där det 
framkommit att det anses viktigt att skogsområden har en hög biodiversitet vid 
studerandet av växter och djur (Eriksson et al, 2012). 
 
Det är även bra om skogen är gles, vilket gör att solen lätt kan lysa in. Andra nämnde 
även att deras skolskog är lätt att ta sig runt i då den är så gles och att det gör det lätt att 
befinna sig där med en större grupp elever. Andra nämnde att i deras skolskogar finns en 
öppen yta där de kan samlas och där lärare lättare kan berätta fakta om t.ex. växter och 
djur. Vissa skolskogar har ett vindskydd anslutning till samlingsplatsen som kommunen 
äger och som är uppskattad då de finns sittplatser där eleverna kan vila sig under sin 
vistelse i skogen.  
 
Hur ofta skogsområdet används 
 
Hur ofta skolorna använder sig av skolskogen varierade mycket mellan de intervjuade 
respondenterna, men likheter fanns också. Vissa använder sin skolskog mestadels med 
fritids under lov när skolan är stängd och då eleverna har kortare dagar i skolan. Enligt 
andra pedagoger framkom att de besöker skogen med fritids och resten av skolan ett par 
gånger i veckan. Vilket kan kopplas ihop med att ju oftare skolskogen används desto 
högre socialt värde har den (Forsberg, 2005). Detta kan även kopplas till de 
besöksmätningar som gjorts i norra djurgårdsparken, att barns vistelse idag ofta blir 
styrd och bevakad av vuxna (Fredman et al, 2013).  
 
Det har framkommit under samtliga intervjuer att de äldre eleverna besöker skogen 
mindre, på grund av att de inte har så mycket tid över efter att sina lektioner, vilket de 
yngre årskullarna har. Vilket kan kopplas till begreppet social triangulering, att barn i 
äldre åldrar förutsätts kunna vistas i skogen själva med kamrater under fritiden, då de fått 
en hemkänsla till skogen genom att ha vistats mycket där med skolan i yngre år.  
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Vädret påverkar också hur ofta skogen används, för när de är vinter används skogen 
väldigt lite om ingenting alls anger pedagogerna. Det är främst under december och 
januari som de inte varit i skogsområde så ofta, vilket beror på att det inte händer så 
mycket i naturen under de månaderna och det tenderar att bli fler besök under hösten 
och våren. 
 
Vad görs i skogen 
 
Under intervjuerna framkom att de naturorienterandeämnena används mest i skogen i 
undervisningen, men vissa skolor använder sig även av Idrott, svenska, teknik och 
matematik. Skolorna använder sig av skogen även under fritidsverksamheten. Det som 
skolan använder skogen till inom undervisning och fritidsverksamhet går att koppla till 
det sociala värdet (Hansen et al, 2014). Genom att veta vad som görs i skogen går det 
som sagt att bidra till kartläggningen av ekosystemtjänster. 
 
I skogen brukar elever få göra fältstudier i Biologiämnet där de studerar olika insekter 
som larver och myrägg, vilket anses som bra då eleverna får se dem i verkligheten. 
Eleverna brukar även studerar olika sorters träd, svampar och växter, där de får 
identifiera vad de hittat. Att dessa skolor studerar olika sorters träd och växter kan än en 
gång kopplas till att en mer variationsrik skog med olika biotoper är mer fördelaktig att 
använda inom undervisningen (Eriksson et al, 2012). En pedagog utrycker sig enligt 
följande. 
 

”Det finns ju oändliga möjligheter om hur skolskogen kan användas och det är bara 
fantasin som begränsar.” 

 
Andra ämnen som används i skolskogen är matematik, där elever gör olika övningar med 
att mäta avståndet på föremål i skogen och att samla in rätt antal föremål av valfri 
karaktär. I de Samhällsorienterandeämnena brukar de i undervisningen ha skattjakter där 
de enligt en pedagog gräver ner ett föremål för att sedan gräva upp det efteråt för att se 
vad som hänt, om det börjat förmultna eller inte. Andra aktiviteter som gjorts under So-
ämnena är att elever fått använda sig av kvistar i skogen för att bilda bokstäver. Under 
idrotten så används även skolskogen, mestadels under vår och höst. En pedagog utrycker 
sig så här. 

 
”Vi har även skoljoggen en gång varje höst där man samlar in pengar till 
barncancerfonden. Vi har vår hälsoslinga som vi alltid jobbar kring med barnen och då 
är det oavsett ålder, alla är med.”  

 
Skogen används även för äventyrspedagogik, som enligt en pedagog är att eleverna först 
läser in sig på fakta i klassrummet och sedan beger sig ut i skogen på äventyret, där 
eleverna löser olika uppdrag. Pedagogen nämnde även att det är upp till varje arbetslag 
att göra sin pedagogiska planering för varje vecka, vilket inbegriper användandet av 
skogen.  
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Under fritidsverksamheten har det framkommit att det mest är de yngre barnen som har 
tid att vara i skogen och de ha inplanerat en skogspromenad i veckan enligt samtliga 
respondenter. Eleverna brukar få hålla på med styrd eller fri lek som t.ex. kurragömma 
och andra aktiviteter, där barnen får ge utlopp för sin kreativitet och uppfinningsrikedom 
när de är i skogen. De nämner även att aktiviteter som görs mest i skogen gemensamt 
med alla årskurser är diverse utflykter med korvgrillning, som brukar göras under lov 
o.s.v. Andra aktiviteter som görs under fritids är blandanat spökjakt och lekar som lär 
eleverna hur man beter sig i skogen t.ex. att inte slänga skräp.  
 
Andra aktiviteter som eleverna brukar få göra under fritidsverksamheten är att få bygga 
kojor. Det kan kopplas till teorier om att bygga kojor är ett sätt för barn att dra sig undan 
vuxenvärlden och därmed forma en egen sfär i skogen (Fredman et al, 2013). Eleverna 
brukar även få tälja, lära sig göra upp eld, göra drakar, laga mat och plocka små grenar 
för att göra vispar och till koltillverkning etc. Utomhuskunskap är enligt en pedagog att 
elever får skapa egna saker t.ex. genom att samla material från skogen som sedan 
används. 
 
Fysisk och psykisk hälsa 
 
Under intervjuerna har det angivits att elevernas hälsa gynnas av att vistas i skogen då de 
blir piggare, gladare och friskare. I skolskogen anges att det går att ha vildare lekar 
jämfört med i klassrummen, då kan eleverna springa av sig. Vilket går att koppla till att 
elevers hälsa kan förbättras av att ha aktiviteter i skogen (Hansen et al, 2014). En 
respondent har i vetenskapliga studier läst om sociala värden som skogen har och ställer 
sig positivt till att eleverna vistas där, vilket även kollegorna håller med om. Barn i 
dagens samhälle använder sig mycket av IT vilket de enligt en pedagog är vana vid, men 
detta bidrar samtidigt till att de blir stillasittande. Detta kan kopplas till tidigare forskning 
om att barn är mycket mer stillasittande idag jämfört med vad det har varit (Hansen et al, 
2014). Barn med stillasittande livsstil kan lida större risk att drabbas av diabetes och 
fetma då de blir äldre (Fredman et al, 2013). Barn som varit mycket i skogen i unga år 
tenderar att vistas där då de blir äldre också, då de blir mer bekväma att vara i naturen. 
 
Många barn bor i Härryda kommun bor i närheten av skogen och enligt en pedagog är 
eleverna vana vid att vistas där. Det anses att det borde vara lätt att få eleverna att vilja 
vara i skogen då de bor så nära den, men det krävs att pedagogerna engagerar dem 
mycket för att de ska vilja besöka skogen. Men varje gång eleverna ska gå tillbaka till 
skolan vill de vara kvar och leka, vilket de gör bara med sin fantasi och utan redskap. Det 
kan kopplas till som sagts innan att det finns en psykisk barriär att ta sig till skogen som 
påverkas av avståndet, vilket gör det viktigt för kommunal planering att främja en god 
tillgång till skogen för alla medborgare (Olsson, 2014).  
 
En respondent anger att de har dragits ner på antalet idrottstimmar i Sverige överlag för 
att prioritera andra ämneskunskaper för att de bedömts vara viktigare. Respondenten 
uttrycker sig enligt följande. 
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”Frisk luft aktivitet och rörelse det påverkar ju allting, som koncentrationen, studie 
motivationen. Pedagogerna på vår skola, speciellt idrottsläraren märker ju att om barnen 
som har vistats i skogen under utegympan att det blir ett helt annat lugn och stressnivån 
sänks.” 

 
Citatet går att koppla ihop med det som sagts tidigare att genom att vistas i skogen 
minskar elevers stressnivå (Grahn and Stigsdotter, 2003). 
 
Den ideala skogen 
 
De skolskogar som används har enligt pedagogerna det mesta och kan i stor utsträckning 
ses som den ideala skogen för deras behov. I den ideala skogen ska det finnas varierad 
växtlighet med både barr- och lövträd. Det ska även finnas bär och svamp som går att 
plocka och blommor, mossor, stenar att studera. Vilket kan kopplas till att den ideala 
skogen bör vara en variationsrik miljö med många olika biotoper (Skogen i skolan, 
2014a). Det har nämnts att kontakt med vatten i form av en badsjö är positivt och borde 
finnas i den ideala skogen, men även en bäck fungerar bra. I dagsläget brukar de som 
inte har en badsjö i sin skolskog ta sig till ett annat område. Vilket kan kopplas till att det 
är fördelaktigt att ha tillgång till vatten i skolskogen (Skogen i skolan, 2014a). 
 
Det har nämnts att ett vindskydd är bra att ha i en ideal skog, då det fungerar som en bra 
samlingsplats. Det är även positivt att det finns en öppen yta som eleverna kan befinna 
sig vid, för då är det lätt för pedagogerna att ha överblick på eleverna. En pedagog 
utryckte sig enligt följande. 
 

”Jag tycker att den skogen som finns vid vindskyddet är ganska bra, den har det mesta. 
Det finns lite berg, kuperad mark, ställen man kan gömma sig på, stora stenar. 
Blandade skogar är det bästa för när man ska titta på olika arter och så att det inte 
bara är en tallhed.” 

 
Skogen som pedagogisk metod 
 
Enligt intervjuerna så anser respondenterna att det finns många pedagogiska fördelar 
med att använda skogen i utbildningssyfte. En har uttryckt sig enligt följande citat.  
 

”Det finns ju otroligt många fördelar bland annat då det går att stimulera barnens 
fantasi så otroligt mycket bara med naturen som hjälp. Man märker ju det att det är 
som att slå kor på grönbete, den här friheten där man kan röra sig och kunna springa, 
motoriken att gå upp för backar, klättra och utforska.”  
 

Genom att vistas i skogen blir grupperingar i en klass inte lika tydliga när de befinner sig 
i skogen, utan då blir alla till en stor grupp som umgås. Leken kan ta större plats i 
skolskogen och det anses positivt från pedagogerna att det inte finns några väggar som 
sätter gränser på hur många som kan vara med. 
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I skogen kan eleverna ge mer ljud ifrån sig och röra sig mer än i klassrummet, vilket är 
positivt för elever som har svårt att sitta still. Det antyds att det finns regler då de vistas i 
skogen men att de har lättare att följa dessa än när de är inne i ett klassrum, men det 
anses viktigt att ta hänsyn till naturen så att eleverna inte åsamkar för mycket skada på 
träd och växter.  
 
I skogen kan eleverna använda alla sina sinnen som att se, känna, höra etc. när de lär sig 
nya saker, vilket är positivt då elever lär sig saker genom praktiska övningar och under 
aktiviteter. Det menas att i skogen finns det som ska studeras framför en och det finns 
alltid något i skogen som fångar intresset. Detta kan kopplas till forskning om att 
utomhusundervisning, friluftsdagar och föreningsverksamhet, kan öka kunskaperna och 
förståelsen av växter, djur och ekologiska samspel (Hansen et al, 2014).  
 

Utmaningen vid etablering av skolskog 
 
Under alla fyra intervjuerna så var det endast en som nämnde att den största utmaningen 
med att etablera en skolskog är att få upp intresset hos alla pedagoger. Respondenten 
uttryckte sig enligt följande citat.  
 

”När vi väl bestämt os och skickat vårt förslag till kommunen gick det väldigt fort, men 
som sagt det är viktigt att vi pedagoger gör det tillsammans så att det inte blir ett 
enmansjobb. Det räcker ju inte heller att rektorn själv tycker att vi ska ha en skolskog 
utan det är meningen att den ska användas av alla.” 

 

Markägaravtal  
 
I de markägaravtal som Furuhäll- och Hindåsskolan har så står det skrivet vad som får 
göras i skogen, vilket skiljer sig en aning mellan dem. Hindåsskolan får i undervisningen 
bryta kvistar och grenar, sätta upp fågelholkar och vindskydd samt bygga eldplats (Bilaga 
2). Furuhällskolan får utöver det Hindåsskolan får även sätta upp skyltar och 
markeringar i skolskogen (Bilaga 3). I Hindåsskolans markägaravtal med kommunen har 
de 3 månaders ömsesidig uppsägning och avtalet gäller tillsvidare. Furuhällskolan har en 
ömsesidig uppsägningstid som måste ske 6 månader innan överenskommelsens utgång, 
annars förlängs avtalet med 3 år i taget. Båda skolskogarna räknas som skogsmark och 
ska skötas därefter. För båda skolskogarna ska ingen ersättning utgå från skolorna till 
Härryda kommun. 
 

Konflikter om marken  
 
Vid frågan om vad som skulle ske då markägaren bestämde sig för att avverka 
Härrydaskolans skolskog anser respondenten att det inte är någon skog man avverkar, då 
det inte finns den växtligheten att det är planterade träd, utan skogen växer fritt. Det 
anses som en skog med litet ekonomiskt värde för markägaren och är således inte 
lönsam att avverka och man kan inte heller avverka för byggnation. Enligt respondenten 
går flygtrafiken rakt över skogsområdet, vilket innebär restriktioner om vad som får 
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byggas där och är t.ex. olämplig för bostadsbyggande. De anser därmed att de inte skulle 
kunna hända något som berörde dem och de känner sig därmed ganska trygga.  
 
Enligt respondenten på Skinnefjällsskolan så finns det inget avtal med markägaren om 
en skolskog i några av de skogsområden de använder. Vilket även redogjorts av 
kommunen som inte har något avtal med skolan och de är dom som är markägare över 
de områden skolan använder (Härryda kommun, 2014). Anledningen till att skolan inte 
har något avtal enligt respondenten beror på att det inte funnits något behov av det och 
de använder sig enbart av allemansrätten då de är i skogen. Enligt respondenten hade det 
varit skogen 100 m ifrån skolan som skulle passa bäst som skolskog med markägaravtal, 
då den används mest (Tabell 1).  Respondenten hade som önskemål att skolan då skulle 
kunna bygga en samlingsplats med eldstad o.s.v. Om markägarna hade avverkat de 
skogsområden som de använder sig av hade det varit väldigt synd anses det, speciellt för 
den skogen som de använder mest. Vilket går att koppla till de som tidigare har nämnts 
att det finns ett samband mellan naturvistelse och viljan att försvara ett skogsområde 
mot bland annat avverkning eller exploatering av bebyggelse, genom att elever och 
pedagoger är aktiva mycket i en viss skog med skolan (Fredman et al, 2013). 
 
Enligt undersökningar av detaljplaner så står det att området som Skinnefjällsskolan och 
Härryda skolan använder som mest ska vara naturområde och det finns ingen pågående 
eller gällande planering för att ändra användningen (Härryda kommun, 2014).  
 
Det som framkom under intervjuerna med respondenten på Hindåsskolan var att 
kommunen växer väldigt fort och att kommunen ska bygga villor i deras skolskog, men 
de vet inte när utan det kan dröja 15 eller 3 år. Enligt respondenten så är tanken att 
Solåsen enligt kartan i figur 6 ska få fler bostäder men det är inte bestämt när. Om 
byggnation skulle ske i deras skolskog anges det enligt följande citat.  
 

”Om de skulle bebygga skogsområdet vi använder hoppas vi kunna flytta längre in i skogen, 
men jag tvivlar på att de kommer bygga precis där vi är, men kanske en bit utanför vilket då 
inte kommer påverka oss.”  

 
Enligt undersökningar av detaljplanerna över området där Hindåsskolan har sin skol-
skog så finns det inga gällande planer för att bebygga området, enligt de mörklagda 
områdena enligt kartan nedan. Men enligt den cirkeln som är markerad i figur 5 så 
betyder det att området har pågående planer för bebyggelse. Efter vidare studier på ett 
utvecklingsprogram så framkom enligt de pågående planerna att området kan bebyggas 
med bostäder och det är samma område som Hindåsskolan använder för sin skolskog 
(Härryda kommun, 2006).  
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Figur 5: Gällande planer (mörklagda områden) och pågående detaljplaner (cirkel) för Hindås. Källa: 
Härryda kommun, 2015. 
 
Enligt plandokument angående utbyggnaden av området så tas inte skolskogen upp. Det 
står att det inte finns några rekreationsvärden enligt regional karaktär (Härryda kommun, 
2006). Dock så är dokumentet från 2006 och Hindås fick sin skolskog år 2014. Detta går 
att koppla till att kommunen har begränsade möjligheter att skydda skogens sociala 
värden då befolkningen växer (Naturskyddsföreningen, 2013b). Dock så ska 
hälsoaspekter som sagt innan tas i beaktning vid planläggning enligt PBL, vilket 
skolskogen räknas som (Adolfsson och Boberg, 2009) 
 
Enligt respondenten på Furuhällsskolan så angav de under intervjun att de har flera 
områden att använda om ett av dem skulle bli bebyggt eller om skogen t.ex. skulle 
avverkas. Om ett av de skogsområden de använder (även skogen med ett markägaravtal) 
skulle avverkas för mycket så att det blir oanvändbart, så anger respondenten att de 
skulle försöka att finna en dialog med markägaren. Enligt undersökningar som gjort av 
detaljplaner så finns det gällande planer över vissa av de skogsområden som 
Furuhällskolan använder (Härryda kommun, 2006). Enligt dessa planer så finns det inte 
något angivet om att bebygga skogsområdena som de använder.   
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Diskussion 
 
Detta arbete har gett insyn och kunskap om hur skolan använder sig av skogen inom 
undervisningen. Genom att undersöka vad skolor anser är fördelaktigt med att vara i 
skogen, bidrar till forskningen då dessa åsikter kan räknas in som ett av många sociala 
värden och som bidrar till att tydligare förklara begreppet ekosystemtjänst (Hansen et al, 
2014).  
 
Skolskogen som det har framkommit under intervjuerna är oftast ett område som ligger 
nära tätorter och som sagts tidigare också ofta är lämpade för bebyggelse, då det ligger 
nära annan service och infrastruktur. Men det kan även vara till nytta för skolan att ha 
nära till skogen då de måste förhålla sig till en tidsram som begränsar dem. Detta kan då 
skapa konflikter mellan olika intressen så som bostadsbyggande mot att bevara en 
skolskog för utbildning som vi sett i arbetet. Skolor som därmed inte har en skolskog 
med markägaravtal lider då risk för att bli bebyggt med bostäder. Dock är det inte bara 
skolan som drabbas av att en skolas skogsområde blir oanvändbar för undervisning, utan 
det kan påverka det lokala samhället i stort. För om ett område bebyggs så går det lokala 
samhället miste om det sociala värdet i form av de pedagogiska egenskaper en skog har. 
Detta kan då påverka kvaliteten på utbildningen vid en skola, då vistelse i skogen enligt 
respondenterna gör att elever blir mer tåliga mot stress och mer studiemotiverade. 
Viktigt är även att beakta att andra än skolorna har behov av rekreationsområden och 
grönstruktur. Det går också att tänka sig att om skolskogen tas med i planeringen vid ett 
tidigt skede kan lite mindre bebyggelse också samsas med en mindre skolskog. 
  
Konceptet skolskog kan därmed fungera som en länk mellan intressena 
bostadsbyggande och utbildning som båda är intresserade av den tätortsnära skogen. Då 
skolskogen får ett skydd i form av ett markägaravtal kan skolan och markägaren 
gemensamt föra dialog om hur förvaltningen av skogen ska ske. Om skolskogen ändå 
någon dag blir oanvändbar för skolan då t.ex. kommunen bebygger området så får 
skolan reda på detta i god tid. En ny skolskog kan då användas i stället, som kommunen 
och skolan kommit fram till gemensamt som ett bra substitut. 
 
Samhällsrelevans med skolskogen är att pedagogers åsikter kan användas mer konkreta 
inom den fysiska planeringen, hos bland annat kommuner. Kommuner kan genom att ta 
reda på hur skolan använder sig av skolskogen inkludera den informationen då ett 
område ska planläggas. Det gör att flera intressen kan samsas om samma yta, samt bidra 
till att trygga elevers och pedagogers fortsatta engagemang i skolskogen (Adolfsson och 
Boberg, 2009).  
 
Personligen anser jag att markägaravtalet är ett bra verktyg som jag tycker att alla skolor 
borde använda sig av. Detta för att säkerställa skolans behov av utomhus undervisning så 
att det inte kommer som en chock för dem då skogsområdet de använder tas i besiktning 
av andra intressen. Anledningen till att inte fler skolor har en skolskog med avtal tror jag 
beror på att det finns en okunskap hos lärare och rektorer att det finns ett en möjlighet 
att skriva under ett markägaravtal. Jag tror även att det kan bero på att skolor blir 
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bekväma och ser inte lätt på de risker som finns med att inte ha ett avtal. Det kan även 
bero på att de skogsområden som används ägs av en privat markägare vilket då kan 
försvåra processen, då jag tror att det ofta finns ett starkt ”egen intresse” att avverka eller 
stycka områden till tomtmark, för att sälja och tjäna pengar.  
 
Vidare studier som ytterligare skulle bidra till forskningen kring skolskogen, är att först 
och främst undersöka vad alla pedagoger inom en skola anser är det sociala värdet. Detta 
för att se hur åsikterna om skolskogen skiljer sig mellan dem. Det hade därefter kunnat 
göras mer kvantitativa studier, där fler skolor hade kunnat undersökas för att ta reda på 
hur ofta skolskogen besöks beroende på avståndet i mer exakta tal. 
 

Slutsats 
 
Hur används skolskogen av skolor i praktiken i en Svensk kommun i dag? 
 
Det finns ingen märkbar skillnad vilka aktiviteter som görs i skolskogarna, hur ofta de 
används etc., mellan skolor som har och inte har ett markägaravtal. Skolskogen används 
inom undervisningen och då främst inom No- och So-ämnen, idrott och matematik, 
genom olika praktiska aktiviteter. Skogen används även inom fritidsverksamheten minst 
en gång i veckan och då genom fri- och styrd lek. Elever har även möjlighet att ta del av 
de egenskaper naturen har i form av att plocka svampar och växter, kolla på insekter och 
bada. I skolorna F-5 är det de yngre barnen som använder skogen mest jämfört med de 
äldre eleverna. Denna studie bidrar till litteraturen genom att ge en ökad förståelse kring 
varför och hur skogen används av skolor i undervisningssyfte. Genom att veta hur 
skolan använder sig av skolskogen kan dessa kunskaper användas inom den fysiska 
planeringen då ett område ska planläggas.  
 
Hur kan skolskogen kopplas till begreppen ekosystemtjänst, socialt värde och tätortsnära 
skogar? 
 
Det som framkommit under arbetet är att respondenterna anser att skolskogen rymmer 
många fördelar för undervisning och fritidsverksamhet för eleverna. Dels att 
pedagogerna märker att elevers hälsa påverkas positivt av att vistas i skogen, dels att 
eleverna själva tycker om att vistas där, vilket bidrar till att förklara vad det sociala värdet 
är. Det framkom även att det finns pedagogiska fördelar som inte finns i ett klassrum 
och det går att ha mer praktiska övningar och lekar i skogen. Det har angivits att 
skolskogen helst ska ligga nära skolan, så att elever orkar ta sig dit under kort tid att de 
hinner ha aktiviteten inom skoltid Vilket gör att skogen oftast ligger i en tätortsnära 
skog.  Det som påverkar hur ofta skogen används är avståndet och även intresset från 
pedagogerna på skolan. Pedagogerna har även fått berätta hur den ideala skogen ska se 
ut och det har framkommit att den bör ha en hög biodiversitet, för at kunna användas 
inom undervisningen på ett bra sätt. Dessa åsikter som har hämtats från pedagoger inom 
grundskolan räknas som de sociala värdet och bidrar till kartläggningen av skogen som 
ekosystemtjänst.  
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Hur tas skolskogen i beaktning inom den fysiska planeringen? 
 
Det är viktigt inom den fysiska planeringen hos kommuner att rådgöra med skolor som 
inte har ett markägaravtal, har det framkommit under intervjuerna. Det kan vara att 
skolan inte är insatt om hur samhällsutvecklingen tar sin form i deras närområde och 
inte tänker på konsekvenserna som blir då deras skolskog nyttjas för andra avsikter. Ett 
markägaravtal är därmed ett viktigt verktyg för skolan om det vill ha ett skydd för sin 
skolskog. Genom markägaravtalet får skolor mer att säga till om vid den fysiska 
planeringen då de kan föra dialog med markägaren om att göra ingrepp i miljön som att 
bygga vindskydd, eldplats, trädfällning o.s.v. Genom att ha studera plandokumenten om 
byggnation hos Hindåsskolans skolskog, har det kommit till insikt att markägaravtal 
kanske inte alltid är ett tillräckligt starkt skydd för skolskogen, då intressen för 
bostadsbyggande väger tyngre. Dock så ska uppsägningen av markägaravtalet ske 
ömsesidigt vilket gör att Hindåsskolan får vara med angående planeringen av skolskogen. 
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Bilaga 1 
 
Frågeguide 
 
Hur många olika skogsområden använder ni er av i verksamheten?  
 
Har avståndet till skogen någon påverkan på hur ofta det används?  
 
Hur långt skulle ni kunna bege er för att komma till en skog? 
 
Vilket avstånd skulle vara det optimala? 
 
Hur många skoltimmar per vecka spenderar ni i skogen inom den schemalagda 
undervisningen?  
 
Hur många skoltimmar per vecka spenderar ni i skogen inom fritidsverksamheten?  
 
Beskriv vad det är som är bra med de skogsområden ni valt att använda i 
undervisningen? (Närhet, trevlig plats, vindskydd, utmanande, variationsrik natur, 
vattenkontakt etc.) 
 
Vilka aktiviteter görs i skogen inom undervisningen? 
 
Är det några speciella ämnen där skogen används mer?  
 
Vilka aktiviteter görs i skogen under fritidsverksamheten?  
 
Hur tror du att barnens hälsa både mentalt/fysiskt påverkas av att vistas i skogen? 
 
Hur ser den ideala skogen ut för undervisningen? 
 
Vilka pedagogiska fördelar finns med att vara med barnen i skogen? 
 
Finns ett avtal/överenskommelse med markägaren om ett utsett område för skolskog? 
Varför/ varför inte?  
 
Om markägaren t.ex. bestämmer sig för att avverka skogen, vad skulle ni göra då? 
 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Bilaga 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 

 

Bilaga 3 
 

  



30 

 

 


	Inledning
	Syfte och frågeställningar
	Disposition
	Metod
	Urval
	Genomförandet

	Litteraturgenomgång
	Ekosystemtjänster
	Sociala värden
	Tätortsnära skog
	Skog och fysisk (kommunal) planeringen
	Allemansrätten
	Skolskog med markägaravtal

	Resultatet från intervjuerna angående skolskogen
	Basfakta om Skolskogen
	Avståndet till skogen
	Skogens egenskaper
	Hur ofta skogsområdet används
	Vad görs i skogen
	Fysisk och psykisk hälsa
	Den ideala skogen
	Skogen som pedagogisk metod
	Utmaningen vid etablering av skolskog
	Markägaravtal
	Konflikter om marken

	Diskussion
	Slutsats
	Källförteckning
	Tryckta källor
	Elektroniska källor

	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3

