Interessekonflikter i skog
Denne lærerressursen er beregnet på lærere som ønsker å
jobbe med emnet interessekonflikter i skog.
Å ta
utgangpunkt i en konflikt er en krevende, men samtidig en
utmerket måte å jobbe med bærekraftig utvikling. For det
første er det realistisk. I forvaltningen av våre felles naturressurser vil man ofte oppleve motstridene synspunkter.
Slike konflikter må løses ved at partene argumenter for sine
synspunkter, i håp om at man kan enes om en løsning. Ofte
vil det være myndighetene som avgjør saken, men de vil
alltid lytte til partene i en konflikt.

Undervisningsopplegget er
utarbeidet i samarbeid mellom
 Friluftsrådenes Landsforbund
 Skogbrukets Kursinstitutt
 Samarbeidsrådet for biologisk
mangfold

Ved å delta i en slik prosess vil elevene få innblikk i de ulike
synspunktene, og hvilke verdivalg som ligger til grunn. Her
vil man komme inn på emner som naturfag, helse, historie,
samfunnsfag og økonomi. Det er med andre ord lett å
integrere flere fag i prosjektet.
I tillegg vil elevene få kjennskap til den demokratiske
prosessen. Etter en motivasjonsfase med rask innføring i
saken, skal elevene selv finne ut hva de lurer på i en
konflikt. Ved bruk av prosjektarbeidsmetoden, får elevene
mulighet til selv å finne ut hva som ligger til grunn for de
ulike synspunktene i en sak. Disse funnene må så deles med
resten av klassen, og eleven må ta stilling til saken, kanskje
gjennom en debatt eller en avstemning.
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Gjennom arbeidet skal elevene få kjennskap til
prosesser som skal til for å få en bærekraftig forvaltning
av skogen.
Elevene skal se at en interessekonflikt har flere sider, og
at i en demokratisk prosess må alle parter presentere og
argumentere for sine synspunkter
Elevene skal bli kjent med skogens verdier og få innsikt
i hvordan det jobbes for å ivareta disse verdiene for
framtidige generasjoner.
Gjennom feltarbeid skal elevene observere og se
eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har
påvirket skogsområder.

Interessekonflikter i skog

Metodehefte

Målgruppe: 8. – 10. trinn
Aktuelle fag: naturfag,
samfunnsfag, norsk, matematikk,
valgfaget natur, miljø og
friluftsliv
Tidsbruk:
8 timer og 1 dagstur i tillegg til
elevenes egeninnsats

Skogens verdier
De aller fleste som vokser opp i Norge har et forhold til
skog og utmark. Mange får sitt viktigste forhold til skog
gjennom rekreasjon og friluftsliv, andre gjennom sitt
arbeid. Skogen er et viktig naturmiljø som vi bruker på
forskjellige måter gjennom livet. Dette er også med på å
prege vårt syn på hvordan vi ønsker skogen skal være, og
hvordan den skal utnyttes eller bevares.
De som først og fremst driver med aktiviteter og næring
som kan knyttes til begrepet rekreasjon, ønsker
naturskjønne skogområder som gir naturopplevelser og
muligheter for fysiske utfordringer. I tillegg ønsker de et
rikt dyre- og planteliv som en kan oppleve og høste av
gjennom bær- og soppsanking, jakt og fiske. Turistnæringen
ønsker i tillegg tilgjengelighet gjennom gode løypenett både
sommer og vinter, samt mulighet for hyttebygging og
tilrettelegging av anlegg for ski- og vannaktiviteter.
Foruten gleden over å kunne høste fra naturen, gir stor
artsrikdom en glede i seg selv. Vissheten om en sunn og
mangfoldig natur har stor verdi for mange. Et stort
biologisk mangfold danner grunnlaget for et velfungerende
økosystem. Det er samtidig symptomet på en bærekraftig
natur.

Støttemateriell:
3. Verdier i skog (elevtekster):
 Skogbruk
 Friluftsliv
 Biomangfold og natur
7. Forvaltning av skog
(lærerveiledning med faktaark og
presentasjon som også kan
brukes for elever)

Foto: FL

Grunneierne og personer som har sitt arbeid knyttet til
utnytting av våre tømmerressurser, ser oftest skogen på en
litt annen måte. Hvordan en kan øke verdiskapingen fra
skogen gjennom å effektivisere skogbruket og øke skogens
produksjon på forskjellige måter, vil være naturlige
synspunkter for denne gruppen. Skogindustrien vil være
opptatt av å sikre tilgangen på trevirke for å opprettholde
og videreutvikle sine næringer.

Foto: Stora Enso
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Ulike brukerinteresser
Når ulike interesser møtes i forbindelse med bruk eller
utnyttelse av skog og utmark, kan det oppstå konflikter. Vi
kjenner til mange store og små konflikter som har satt sitt
preg på samfunnsdebatten og ført til konfrontasjoner. Når
slike konflikter oppstår, settes demokratiske prosesser i
gang. Det er viktig at unge mennesker får erfaring med og
interesse for å delta i disse prosessene.

Støttemateriell:
9. Eksempler på feltarbeid
 Skogbruk eller vern i
nærområdet
 Hensyn ved hogst
 «Skog» eller «mange trær»?
 Fremmede treslag
 Tilrettelegging for ferdsel og
bruk

Her er en liste over noen aktuelle interessekonflikter knyttet
til skogen som kan gi idéer til prosjekter ved den enkelte
skole.
√ Hogst i bynært skogområde
√ Produksjonsskogen, – ivaretar den ønskene til rekreasjon
og kravene til biologisk mangfold?
√ Planting av fremmede treslag
√ Dype hogstmaskinspor i populært friluftsområde
√ Utbygging av industri, hytter eller boliger
√ Tilrettelegging for friluftsliv; bare et gode, eller en potensiell konflikt med skogbruket, – eller med naturvernet?

Foto: Skogkurs

Lærers forberedelser:








Velg et interessekonfliktområde som er aktuelt - søk
hjelp om nødvendig.
Velg om mulig en konflikt i nærmiljøet. Dette vil gjøre
saken mer reell for eleven, noe som vil øke
engasjementet. Det vil dessuten minske behovet for
transport og øke sannsynligheten for medias interesse
for saken.
Tilrettelegging av prosjektstarten er svært viktig - må
planlegges godt.
Stig ut av rollen som tradisjonell foreleser - bli regissør!
Bruk planleggingstid på motiveringsarbeidet - ikke på
prosjektresultatet.
La elevene “eie” prosjektet - lærer organiserer,
administrerer og veileder
Illustrasjon: Einar Sigstad

Lykke til!

Interessekonflikter ved bruk av naturressurser
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Oversikt over prosjektets faser
Prosjektstart – fase1:
Motivering
• Inspirer og engasjer!
• Finn på noe morsomt!
• Finn på noe uventet!
• Aktiviser elevene!
• Spill på følelser!
• Tilrettelegg for opplevelse!
• Finn aktuelle saker i media

Bearbeiding - fase 2:
• Valg av prosjekt-tittel
• Prioritering av ideene
• Hva skal undersøkes?
• Valg av metode(r)
• Gruppesammensetning
• Arbeidsfordeling
• Framdriftsplan/tidsfrister

Atmosfære

Idemyldring

• God stemning!
• Engasjement!
• Arbeidslyst!
• Ideene koker!
• Handling nå!

• Tavlen fylles av ideer!
• Elevene leder idemyldring!
• Lærer er regissør!
• Hva, hvordan, hvorfor, hvor!
• La elevene få eierforhold til ideene!

Arbeidsfase - fase 3:
• Innsamling av data, vektlegg miljø utenfor
skolen!
• Belyse problemstillinger, få frem nyansene i
konflikten!
• Bidrag fra alle parter!
• Presentasjonsmateriell
• Mest tidkrevende fase

Evaluering - fase 5:
Presentasjon - fase 4:
• Presentasjon på skolen, også for
bidragsytere utenfor skolen - ikke glem
noen!
• Vær kreativ med tanke på form og
innhold!
• Husk media-presentasjon!
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• Har vi lyktes? Positive og negative
erfaringer.
• Hva har vi lært?
• Hvilke fag har vært integrert?
• Var alle elevene aktivt med?
• Behov for videre arbeid med
interessekonflikten?

FASE 1 Motivering
Når en skal starte opp et prosjekt, er det viktig å engasjere
og motivere de som skal jobbe med opplegget. Det er
mange måter å gjøre dette på, men husk på at oppstartsfasen er helt avgjørende for resten av prosjektarbeidet.
Tenk utradisjonelt og vær kreativ - gi elevene en opplevelse
som tenner dem!

Støttemateriell:
 2. Sentrale begreper – før og
etter
 4. Bildekavalkade Skogen og
mennesket; viser skogens
verdier.
 5. Film: Hogst bynære områder
 6. Fotografier, kan brukes til
formidling av skogens verdier
og mulige konflikter, og til å
sette i gang tanker, diskusjon,
og spørsmål blant elevene.

√ Besøk det aktuelle området
√ Samle inn aktuelt nyhetsstoff om interessekonflikten
√ Arranger et møte/besøk partene
√ Lag rollespill som “spisser” konflikten
√ Inviter berørte organisasjoner på skolebesøk
Ny riksvei gjennom skolens referanseområde
Statens Vegvesen har planer om å legge den nye riksveien gjennom
Utbygda skoles referanseområde. Skolen har etablert sitt “klasserom i
skogen” for flere år siden. Det er blitt et populært undervisningsrom for
både elever og lærere. Foreldreutvalget vil nå aksjonere mot planene.
- De kan ikke la trafikken få ødelegge for verdifull undervisning, sier
rektor Bjørnstad.
AVISA 3. mai 2012

Inspirer til prosjektarbeid!
Tips ved prosjektstart
√ Planlegg en opplevelsesaktivitet knyttet til tema
√ Skap engasjement og prosjektlyst - spill på følelser
√ Prøv å sette elevene i den rette sinnsstemningen
√ Finn på noe uventet eller annerledes - vær kreativ
√ Trekk inn aktører utenfor skolen til motiveringsaktivitet

En morgen da elevene kom
på skolen, stod vegvesenets
gule anleggsmaskiner oppstilt
på
skoleplassen.
Merkepinner over skolens
uteområde
viste
hvor
maskinene skulle begynne.
Læreren ble rasende, løp ut
til maskinene og lenket seg
fast til en av dem.
Etter en stund dukket det
opp politibil for fulle sirener,
klippet løs læreren og tok
ham med. Elevene stod
måpende tilbake.
Det hele var iscenesatt av
læreren som en motivasjon
for prosjektarbeid om
arealplanlegging.

Illustrasjon: Einar Sigstad
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Idédugnad
√ Spill videre på inntrykkene fra motivasjonsfasen
√ Slipp elevene til med idéer - stimuler til idemyldring
√ Ha gjerne egne idéer, men la elevene “eie” prosjektet
√ Skap en atmosfære der kreativiteten får blomstre!
En vellykket idédugnad forutsetter en god motivasjonsfase i
forkant. Det bør ikke være for lang tid mellom motivasjonsfasen og idédugnaden. Her skal det foregå en myldring av
idéer der elevene kommer med forslag til ulike problemstillinger som det kan jobbes med. Tavla kan dekkes av
forslag som senere skal struktureres. Umulige forslag, sett
med lærers øyne, må ikke “drepes” med en gang.
Noen aktuelle idéer:
√ Områder eller tema som kan undersøkes
√ Faktaopplysninger som kan innhentes
√ Problemstillinger som kan belyses
√ Metodevalg for innsamling av fakta

Illustrasjon: Einar Sigstad

FASE 2 Bearbeiding - Videre planlegging
Prosjektene struktureres - plukk ut de idéene som skal
prioriteres i arbeidet. Samtidig lukes de umulige idéene ut.
Læreren må ikke ta “gnisten” fra elevene dersom de
“brenner” for noe som kan virke urealistisk. Det er viktig at
elevene får eierforhold til prosjektet gjennom denne fasen.
Prioriter utarbeidelse av arbeidsplaner for hele prosjektet.
Finn ut hvilke metoder som kan brukes, arbeidsfordeling
mellom elevene, framdrift og tidsfrister.
√ Formulering av prosjekttittel
√ Konkrete planer for hva som skal undersøkes
√ Valg av metoder til prosjektarbeidet
√ Gruppesammensetning og arbeidsfordeling
√ Framdriftsplaner og tidsfrister
√ Bestemme formen på sluttprodukt og presentasjonsform

Idéene struktureres - få oversikt!
Motiverte elever som har mange idéer må oppleve denne
fasen som et skritt videre i prosessen. Lærer må ivareta
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Støttemateriell:
8. Innspill fra ulike
interessegrupper
(elevtekster der ulike interesseorganisasjoner presenterer sin
sak)

engasjementet ved å la elevene planlegge konkrete
aktiviteter i lokalsamfunnet. Disse aktivitetene kan gi svar
på eller belyse spørsmålene som har blitt reist.
I tillegg skal elevene i denne fasen få oversikt over helheten
i prosjektet. Delmål og hovedmål må bli klargjort,
milepæler må settes opp, og sluttprodukt(ene) må
defineres eller antydes.
√ Hjelp til med å få endelige rammer for prosjektarbeidet
√ Bruk din pedagogiske kompetanse når bestemmelser tas
√ Gi hjelp der det trengs

Ved Osen skole tok elevgrupper ansvar for intervju
av ulike involverte grupper,
spørreundersøkelse til kommunestyrerepresentanter og
spørreundersøkelse
blant
per-soner som bruker det
aktuelle området til friluftsliv
og rekreasjon. Det var også
et behov for dokumentgransking for å få med seg
hva som var foretatt av utredninger og bestemmelser.

FASE 3 Arbeidsfase
Når alle planer er lagt, blir læreren en pådriver og veileder.
Arbeidsformen kan være uvant for både lærer og elever. Det
er viktig at lærer ikke overtar styringen. I noen tilfeller kan
det være behov for å organisere transport eller hjelpe til
med avtaler som skal inngås. Det kan være viktig å se til at
tidsfrister og framdrift overholdes. Noen lærere vil føle at de
mister kontrollen i perioder.
√ Innsamling av data og dokumenter for bearbeiding bl.a.
gjennom samtaler, intervjuer, spørreundersøkelser
√ Belyse definerte problemstillinger
√ Utarbeide presentasjonsmateriell
√ Den mest tidkrevende fasen
Tømmerhogst stoppet av aksjonister – Natur og ungdom
lenket seg fast til maskinene
Det var nær ved å komme til slagsmål mellom skogsarbeidere og
naturvernere da hogsten i Djupskogen skulle starte i går. Hogsten er
omstridt fordi området har sjeldne planter som står på rødlista.
- Ungdom som skulker skolen og protesterer på alt mulig burde ikke
vise seg her oppe blant arbeidsfolk, uttrykte en illsint maskinkjører.
- Miljømyndighetene må gripe inn når skogeiere ikke viser ansvar for
unike naturskoger, mener lederen for Natur og Ungdom.

Lærer veileder - Frihet under ansvar!
Elevgrupper går løs på ulike arbeidsoppgaver. Det kan være
oppgaver knyttet til brukere av området som grunneier(e),
politikere, turister, friluftsorganisasjoner og naturvernere.
Lærerrollen blir veiledning av elevene i denne fasen.
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Foto: Terje Johannessen

Elevene må ut i lokalmiljøet, knytte kontakt med berørte
parter og skaffe seg synspunkter på interessekonflikten fra
ulikt hold. Noen data kan hentes ut fra Internett, men la
ikke dette bli hovedaktiviteten i arbeidsfasen.
√ Vektlegg innhenting av informasjon i miljøer utenfor
skolen
√ Få frem nyansene i interessekonflikten
√ Alle som er part i saken, må få anledning til å bidra
√ Ikke la et nei fra aktuelle intervjuobjekter stoppe arbeidet

Et sted ble grunneier sint og
beskyldte læreren for å sette
opp elevene mot det eksisterende samfunnet. En
uformell prat over en
kaffekopp løste kommunikasjonsproblemene og fjernet
samarbeidsproblemene.

FASE 4 Presentasjon
Et vellykket prosjekt bør munne ut i en god presentasjon.
De vanligste formene er en prosjektrapport kombinert med
en presentasjon på skolen.
Elevene har vært aktører i lokalmiljøet og må få oppleve at
arbeidet har betydning. Lokalmiljøet og de ulike interessegruppene har også krav på å få ta del i sluttproduktet. En
presentasjonsfase bør forsøke å oppfylle begge disse
behovene.
√ Skriftlig dokumentasjon: Rapport, veggavis, avisinnlegg
√ Presentasjon på skolen for andre klasser, lærere/
skolens ledelse, foreldre
√ Presentasjon/konferanse/møte med berørte parter,
politikere, media
√ Rollespill, egne videoproduksjoner m.m.
√ Debatt: Kan legges opp som en ekte debatt der elevene
forsvarer sine egne meninger, eller som et rollespill der
elevene får tildelt roller og må argumentere på vegne av
karakteren de skal spille.
Nytt hytteområde midt i vår fineste storfuglbiotop

Utmarkslaget planlegger nå et nytt hytteområde på Oppåsen. Det skal
bli luksushytter som skal gi gode inntekter til grunneiere – veg, vann,
kloakkanlegg og kabel-TV kombinert med flott natur og kort vei til
skianlegg og golfbanen, skal trekke turister med store lommebøker til
området.
- Veganlegget og noen av hyttene vil ligge midt i tiurens spillplassområde. Det blir en katastrofe for disse flotte fuglene som snart er
utryddet, sier lederen i jeger- og fiskerforeningen, Halvor Ringstad.
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Foto: Terje Johannessen

Et godt prosjekt bør finne veien til media!
Mange gode prosjekter ender opp som presentasjoner i
media. Dette skal fortelle lokalsamfunnet - foreldre,
politikere, næringsliv, arbeidsliv - at skolen tar opp viktige
samfunnsspørsmål. Elevene skal forstå at det er viktige ting
de jobber med på skolen.
Når elevene opplever seg selv som aktører i lokalsamfunnet,
gir det positive følger for lignende undervisningsopplegg
senere. Skolehverdagen blir meningsfull og gir motivasjon
for det som skal skje fremover.
Det er også mulig å være kreativ i presentasjonsarbeidet.
Skoler har dramatisert interessekonflikter og sine
undersøkelser. Det gir en spennende og annerledes
informasjon til tilhørerne. En god dokumentasjon i form av
en rapport, hører med til slutt.
√ Inviter flest mulig tilhørere ved presentasjon - ikke glem
noen!
√ Medie-presentasjon er viktig - både møte mellom
presse/elever og skriftlig innlegg i avisen kan brukes.
√ Vær kreativ med tanke på form og innhold.

FASE 5 Evaluering
Har prosjektet svart til forventningene? Har en klart å få
fram hva interessekonflikten dreier seg om? Har elevene fått
større forståelse for hva verdier i skog dreier seg om? Har
arbeidsformen fungert tilfredsstillende? Disse og mange
andre spørsmål bør vurderes av lærer og elever når
prosjektet avsluttes for å kunne forbedre prosjektarbeidet i
framtida.
Dersom det ble jobbet med sentrale begreper i oppstartsfasen, bør man nå se om det er behov for justering av
oppfatninger og definisjoner.
√ Er interessekonflikten objektivt fremstilt?
√ Har prosjektarbeidet ført til en konkret dokumentasjon av
interessekonflikten?
√ Er det behov for ytterligere synliggjøring av problemet?
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Foto: Terje Johannessen

Hver elev bør også selv evaluere om prosjektarbeidet og
arbeidet med interessekonflikten har fungert tilfredsstillende;
 Har jeg lært mer om problemene knyttet til emnet?
 Har jeg blitt flinkere til å jobbe med prosjektarbeid?
 Har jeg blitt flinkere til å samarbeide med andre?

Har vi lykkes? Hva har vi lært?
Etter presentasjonen og prosjektrapporten er det viktig med
et klassemøte der elever og lærer markerer et vel gjennomført arbeid. Søkelyset bør rettes både mot arbeidsformer og
innhold.
Hva har vært bra? Hva kunne vært gjort bedre? Hvilke
tilbakemeldinger har en fått fra aktører utenfor skolen?
Skolen skal skape interesse for samfunnsspørsmål blant
elevene, og skolen skal være deltager i lokaldemokratiet. Har
en lykkes med det?
Noen spørsmål til ettertanke
√ Hvilke fag har vært involvert i prosjektet - norsk, naturfag,
samfunnsfag, matematikk, flere?
√ Har vi fått med alle elevene?
√ Hvordan ble undervisningstida organisert - hva med
timeplan?
√ Hva har vi tapt og hva har vi vunnet i forhold til ordinær
skole?
√ Har vi noen erfaringer å formidle til våre kollegaer?

Foto: FL
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