
Pedagogiskt material 
– Trädplantage och skog –



Ämnen: 
Svenska, samhällsvetenskap och biologi

Syfte:
Målet med den här övningarna är att låta eleverna reflektera över sina 
egna åsikter och värderingar. Eleverna får också träna på att uttrycka sig. 
Samt att eleverna ska lära sig vad som är skillnaden mellan en skog och 
ett trädplantage. 

Målgrupp:
Övningarna riktar sig till årskurs 4-6 men fungerar för alla som vill lära sig 
om det svenska skogsbruket, och går att anpassa till alla åldrar. 
Kan göras inne eller ute.

Material:
Anteckningspapper
Pennor
Film (finns på omskogen.se/pedagogiskfilm)
Memory (finns i detta material, sida 8)
Ordlista (finns i detta material, sida 12)
Checklista: Har du sett en skog? (finns i detta material, sida 6)

Upplägg & längd:
Detta utbildningsmaterial består av sex olika delar, gör dem gärna i 

Del 1. Vad är en skog?      3
Del 2. Filmvisning “Trädplantage och skog”   3
Del 3. Heta stolen      4
Del 4. Memory      4
Del 5. Checklista: Har du sett en skog?   5
Del 6. Quiz om skogen     7

Arbeta vidare       7
Ordlista                 12

rätt ordning.

https://omskogen.se/pedagogiskfilm
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Del 1. Vad är en skog? 

Inled med att låta eleverna enskilt fundera över frågeställningarna:

Vad är en skog?
Vilka känslor förknippar du med skogen?

Låt eleverna skriva ner sina reflektioner på en lapp. 
Bryt efter ca tre minuter.

Låt eleverna samtala i bikupor om vad de skrivit ner på sina lappar. 
Var det något som var lika? Var det något som skilde sig åt?

Fånga upp i helklass.

Del 2. Filmvisning “Trädplantage och 
skog” 

Visning av pedagogisk kortfilm (sex minuter lång) som finns på omsko-
gen.se/pedagogiskfilm följt av en gemensam diskussion kring filmens 
budskap, genom att lyfta elevernas frågor. 

Under tiden eleverna kollar på filmen låt dem skriva ner minst en fråga 
som de vill ha svar på. 

Fånga upp elevernas frågor i helklass och besvara dem tillsammans. 
Glöm inte ordlistan som finns i slutet av detta material.

Skog

Träplantage

Om filmen ”Trädplantage och skog”:

Skogsbiologen Sebastian Kirppu kan allt om svenska 
skogen och svenskt skogsbruk. I filmen berättar han 
vad en skog och vad ett trädplantage är och hur stor 
skillnaden är mellan de båda och och vad detta får för 
konsekvenser för djur- och växtlivet. 
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Del 3. Heta stolen

Alla elever sitter i en ring på var sin plats (stol, stubbe/sten eller 
sittunderlag). Pedagogen ska sitta med i ringen och det ska finnas en 
ledig plats i ringen. Läs upp ett påstående. De elever som håller med 
byter plats (är det bara en som vill byta sätter sig den på den lediga 
platsen). De som inte håller med eller är osäkra sitter kvar. 
Pedagogen låter ett par elever motivera varför de bytte/inte bytte 
plats. Elever får såklart ändra sig och byta plats när de hör klasskom-
pisarnas argument. 

Förslag på påståenden:

Jag tycker om att vara ute i skogen. 
Jag har plockat svamp i skogen.
Jag har övernattat i skogen.
Jag har vandrat eller kört moutainbike i skogen.
Det kan vara läskigt att vara ute i skogen. 
Jag känner mig trygg i skogen. 
Jag bryr mig inte om det ser skräpigt ut när jag är i naturen. 
Jag tycker det är viktigt att vi har skog. 
Om jag ägde en skog så vill jag inte att någon annan ska vara i den.
Jag tycker det är viktigt att alla i Sverige har rätt att vara i skogen. 

Del 4. Memory

Eleverna ska i denna övning öva begreppen som finns i ordlistan. 
Ett förslag på upplägg: en elev beskriver och den andra ska gissa 
begrepp och para ihop rätt ord med rätt beskrivning. 

Tips! Klipp gärna ut memorybitarna och sätt fast på till exempel 
hårdare papp. Då blir det enklare att spela med och håller längre :)



s. 5
Pedagogiskt material

Del 5. Checklista: Har du sett en skog?

Övning som antingen kan göras i klassrummet eller utomhus. Följ checklistans steg, 
antingen i storgrupp eller enskilt för att ta reda på om man har sett en skog. 

 

Men Micke är du 
SÄÄÄKER på att du har 

sett en skog? 

 
Jadå, det 

är bara att följa 
checklistan

på nästa sida så är det 
lätt att känna igen!
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Checklistan



s. 7
Pedagogiskt material

Del 6. Quiz om skogen

Gör quizet på omskogen.se/#quiz för att testa era kunskaper om 
svenska skogen. 

Arbeta vidare 

Lär er mer om det svenska skogsbruket och Sveriges sista skogar på 
omskogen.se/#losningen

Egna noteringar för lärare som inte 
kladdar i marginalen

ha ha, 
kul!

https://omskogen.se/#quiz
https://omskogen.se/#losningen
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Naturskog SkogSignalart

Skogsbruk Urskog Trädplantage 

Utdikning Våtmark Växthuseffekt

Växthusgaser



Djur, växter och svampar delas 
upp i olika arter. De som kan få 
ungar med varandra (eller frön 
och sporer när det gäller växter 
och svampar) brukar kallas för 

en art.

Rikedom av arter, miljöer och 
gener. Biologisk mångfald 
är viktig för att naturen ska 

fungera som den ska, för vår 
överlevnad och för alla arters 

egen rätt att finnas till.

I skogar finns död ved, det vill 
säga döda träd. Död ved är 

viktiga som bostäder och mat 
för många arter. I trädplantage 
finns ingen död ved, vilket gör 
att många arter inte trivs på 

dessa platser. 

Ekosystem är allt som lever 
och alla livsmiljöer, som 

fungerar ihop inom ett område, 
till exempel en bit natur och 

alla dess djur och växter samt 
marken, vattnet och klimatet. 

De gratistjänster som naturen 
gör och som är till nytta för 
oss människor. Till exempel 
pollinering av växter och luft- 

och vattenrening. 
Vi människor är helt beroende 

av dessa tjänster. Kan även 
kallas naturens nyttor eller 

naturnyttor.

Uppvärmning av jordens 
atmosfär och hav som 

huvudsakligen orsakas av 
människans utsläpp av 

växthusgaser. Den globala 
uppvärmningen beror på 

förstärkningen av den naturliga 
växthuseffekten.

När miljöskadliga 
verksamheter försöker skapa 

en bild av sig själva som 
miljövänliga genom att lyfta 

enskilda miljöinsatser. 

När samhället utvecklas på 
ett sådant sätt att vi som 

lever i dag kan få våra behov 
uppfyllda, samtidigt som vi 

vårdar jorden så väl att även 
framtidens människor kommer 

att kunna få sina behov 
tillgodosedda.

Den kala yta som blir kvar 
när nästan alla träd huggs 

ner samtidigt. Kalhyggesbruk 
är den vanligaste formen av 

skogsbruk i Sverige idag.

Förändringar av klimatet 
över tid. Klimatförändringar 
har alltid skett naturligt, till 

exempel genom vulkanutbrott 
eller ändringar i jordens 

omlopp kring solen. Klimatet 
har dock aldrig ändrats så 

snabbt som i dag, vilket beror 
på människans förbränning av 

fossil energi. 

En gas som finns i små 
mängder i vanlig luft. Används 

av de gröna växterna vid 
fotosyntesen för att tillverka 
socker. Koldioxid är en av de 

gaser som bidrar mest till 
växthuseffekten. Växande träd, 
framförallt äldre sådana, lagrar 

koldioxid och hindrar gasen 
från att hamna i atmosfären. 

De mänskliga rättigheterna är 
universella och gäller för alla. 
De slår fast att alla människor, 

oavsett land, kultur och 
sammanhang, är födda fria och 

lika i värde och rättigheter. 
Det är svenska regeringen som 

har yttersta ansvaret för att 
skydda människor och se till 

att de får sina rättigheter.



En skog som fungerar som skogarna 
gjorde innan människorna började 

skövla dem och göra kalhyggen. Här 
finns träd i alla åldrar, och många 

gamla eller döda träd. De gamla och 
döda träden är viktiga som bostäder 
och mat för många arter. Skillnaden 
mellan en naturskog och en urskog 
är att urskogen aldrig har störts av 
människor. I en naturskog kan det 
till exempel finnas gamla stubbar 

efter att någon har huggit ner träd för 
länge sedan, men skogen fungerar 

fortfarande som en riktig skog.

En art som visar att skogen 
där den växer är gammal eller 
har höga naturvärden på andra 
sätt. Skogsstyrelsen har tagit 
fram listor på signalarter som 
är till hjälp för att avgöra vilka 
skogar som är mest värdefulla 

att skydda från skogsbruk.

En skog har varit opåverkad av 
mänskliga aktiviteter så länge att 
den till största delen har återfått 

de egenskaper som kännetecknar 
urskog. I en skog finns många 

olika trädsorter, både barrträd och 
lövträd. Träd i olika åldrar. Olika 
naturtyper som myrar, bäckar, 
tät skog och gläntor. Många 

olika djur, växter och andra arter. 
Mycket död ved i olika former, 
som gör att många arter trivs.

Utnyttjande av skog eller 
trädplantage för produktion 

av råvaruprodukter som 
timmer, massaved och 

bränsle. Skogsbruk 
omfattar även plantering 

eller annan föryngring och 
skogsförvaltning för att öka 

framtida ekonomisk vinst samt 
skogs- och timmertransporter.

En skog som i stort sett aldrig 
har påverkats av människor. 

Gränsen för vad som ska 
räknas som påverkan är inte 
alldeles självklar och därför 
pratar man ofta istället om 

urskogslika skogar.

En plats där man odlar träd för för 
att producera trä och pappersmassa. 

När skogen är omkring 70–100 år 
gammal skövlas den och nya träd 

planteras ofta i raka rader.  

På plantagen planteras en och 
samma trädsort, i Sverige gran eller 
tall. Träden är i samma ålder och det 

är gallrat på marken. Nästan inga djur, 
växter eller andra arter.

Ingen död ved. Två andra ord för 
trädplantage är virkesåker och 

produktionsskog.

Utdikning betyder att man 
gräver diken som torkar ut 

marken för att kunna odla träd 
och annat.

Fuktiga eller blöta marker där 
det klafsar när man går, som 
myrar, mossar, stränder och 
kärr. Många våtmarker har 

dikats ut sedan 1800-talet för 
att få torrare åkrar och skogar 

som växer snabbare. Därför har 
många djur och växter minskat 
som är beroende av våtmarker 

för att hitta mat och bostad.

Egenskap hos atmosfären 
som gör att jordens 

medeltemperatur är högre 
än den skulle varit utan 

atmosfär. Människans utsläpp 
av växthusgaser förstärker 

växthuseffekt, vilket leder till 
klimatförändringar. Ungefär 
som i ett växthus där det bli 
extra varmt för att taket och 
väggarna kapslar in värmen. 

De gaser som gör att 
atmosfären fungerar som ett 

växthus. Växthusgaser hindrar 
mycket av den värmestrålning 
som är på väg att lämna jorden 

och skickar tillbaka den mot 
jordytan. Koldioxid, metan, 
lustgas och vattenånga är 
exempel på växthusgaser.
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Ordlista

Art 
Djur, växter och svampar delas upp i olika arter. De som kan få ungar med varandra 
(eller frön och sporer när det gäller växter och svampar) brukar kallas för en art.

Biologisk mångfald
Rikedom av arter, miljöer och gener. Biologisk mångfald är viktig för att naturen ska 
fungera som den ska, för vår överlevnad och för alla arters egen rätt att finnas till.

Död ved
I skogar finns död ved, det vill säga döda träd. Död ved är viktiga som bostäder och 
mat för många arter. I trädplantage finns ingen död ved, vilket gör att många arter 
inte trivs på dessa platser. 

Ekosystem
Allt som lever och alla livsmiljöer, som fungerar ihop inom ett område, till exempel 
en bit natur och alla dess djur och växter samt marken, vattnet och klimatet. 

Ekosystemtjänster
De gratistjänster som naturen gör och som är till nytta för oss människor. Till 
exempel pollinering av växter och luft- och vattenrening. Vi människor är helt 
beroende av dessa tjänster. Kan även kallas naturens nyttor eller naturnyttor.

Global uppvärmning
Uppvärmning av jordens atmosfär och hav som huvudsakligen orsakas av 
människans utsläpp av växthusgaser. Den globala uppvärmningen beror på 
förstärkningen av den naturliga växthuseffekten. Se även Klimatförändring.

Greenwashing eller grönmålning
När miljöskadliga verksamheter försöker skapa en bild av sig själva som 
miljövänliga genom att lyfta enskilda miljöinsatser. Till exempel skogsbolag sysslar 
ofta med detta och vill få så många som möjligt att tro att svenskt skogsbruk är 
hållbart idag. 

Hållbar utveckling
När samhället utvecklas på ett sådant sätt att vi som lever i dag kan få våra behov 
uppfyllda, samtidigt som vi vårdar jorden så väl att även framtidens människor 
kommer att kunna få sina behov tillgodosedda.

Kalhygge
Den kala yta som blir kvar när nästan alla träd huggs ner samtidigt. Kalhyggesbruk 
är den vanligaste formen av skogsbruk i Sverige idag.
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Klimatförändring
Förändringar av klimatet över tid. Klimatförändringar har alltid skett naturligt, 
till exempel genom vulkanutbrott eller ändringar i jordens omlopp kring solen. 
Klimatet har dock aldrig ändrats så snabbt som i dag, vilket beror på människans 
förbränning av fossil energi. Se även Global uppvärmning.

Koldioxid
En gas som finns i små mängder i vanlig luft. Används av de gröna växterna vid 
fotosyntesen för att tillverka socker. Koldioxid är en av de gaser som bidrar mest 
till växthuseffekten. Växande träd, framförallt äldre sådana, lagrar koldioxid och 
hindrar gasen från att hamna i atmosfären. 

Mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla 
människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och 
rättigheter. Det är svenska regeringen som har yttersta ansvaret för att skydda 
människor och se till att de får sina rättigheter.

Naturskog 
En skog som fungerar som skogarna gjorde innan människorna började skövla dem 
och göra kalhyggen. Här finns träd i alla åldrar, och många gamla eller döda träd. De 
gamla och döda träden är viktiga som bostäder och mat för många arter. Skillnaden 
mellan en naturskog och en urskog är att urskogen aldrig har störts av människor. 
I en naturskog kan det till exempel finnas gamla stubbar efter att någon har huggit 
ner träd för länge sedan, men skogen fungerar fortfarande som en naturlig skog.

Plantage
Se trädplantage.

Signalart
En art som visar att skogen där den växer är gammal eller har höga naturvärden på 
andra sätt. Skogsstyrelsen har tagit fram listor på signalarter som är till hjälp för att 
avgöra vilka skogar som är mest värdefulla att skydda från skogsbruk.

Skog
En skog har varit opåverkad av mänskliga aktiviteter så länge att den till största 
delen har återfått de egenskaper som kännetecknar urskog. I en skog finns många 
olika trädsorter, både barrträd och lövträd. Träd i olika åldrar. Olika naturtyper som 
myrar, bäckar, tät skog och gläntor. Många olika djur, växter och andra arter. Mycket 
död ved i olika former, som gör att många arter trivs.

Skogsbruk 
Utnyttjande av skog eller trädplantage för produktion av råvaruprodukter som 
timmer, massaved och bränsle. Skogsbruk omfattar även plantering eller annan 
föryngring och skogsförvaltning för att öka framtida ekonomisk vinst samt skogs- 
och timmertransporter.
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Urskog
En skog som i stort sett aldrig har påverkats av människor. Gränsen för vad som 
ska räknas som påverkan är inte alldeles självklar och därför pratar man ofta 
istället om urskogslika skogar.

Trädplantage 
En plats där man odlar träd för för att producera trä och pappersmassa. När skogen 
är omkring 70–100 år gammal skövlas den och nya träd planteras ofta i raka rader.  
På plantagen planteras en och samma trädsort, i Sverige gran eller tall. Träden är i 
samma ålder och det är gallrat på marken. Nästan inga djur, växter eller andra arter.
Ingen död ved. Två andra ord för trädplantage är virkesåker och produktionsskog.

Utdikning
Utdikning betyder att man gräver diken som torkar ut marken för att kunna odla 
träd och annat.

Våtmark
Fuktiga eller blöta marker där det klafsar när man går, som myrar, mossar, stränder 
och kärr. Många våtmarker har dikats ut sedan 1800-talet för att få torrare åkrar 
och skogar som växer snabbare. Därför har många djur och växter minskat som är 
beroende av våtmarker för att hitta mat och bostad.

Växthuseffekt
Egenskap hos atmosfären som gör att jordens medeltemperatur är högre än 
den skulle varit utan atmosfär. Människans utsläpp av växthusgaser förstärker 
växthuseffekten, vilket leder till klimatförändringar. Ungefär som i ett växthus där 
det bli extra varmt för att taket och väggarna kapslar in värmen. 

Växthusgaser
De gaser som gör att atmosfären fungerar som ett växthus. Växthusgaser hindrar 
mycket av den värmestrålning som är på väg att lämna jorden och skickar tillbaka 
den mot jordytan. Koldioxid, metan, lustgas och vattenånga är exempel på 
växthusgaser.
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