
KÖRSCHEMA
Tema: Allemansrätten

MÅL:
- Ökad förståelse för Allemansrätten och vad den innebär och att  
   naturen kan finnas närmre än man tror.
- Nya idéer på aktiviteter att göra utomhus.

09.00 – 09.15 INTRODUKTION TILL DAGENS WORKSHOP
Genomgång av dagens program och vad vi kan förvänta oss för resultat (ex. lära 
oss om mer om Allemansrätten och vad vi får göra när vi tältar, fiskar etc.).

09.15 - 10.00 TEORI DEL 1
PPT: “01 ALLEMANSRÄTTEN.ppt”

10.00 – 10.15 SKOGSPAUS
Paus utomhus om vädret tillåter. Gå två och två och dela naturminnen med 
varandra (från barndomen, hemlandet etc.).

10:15 – 10.30 TEORI DEL 2
PPT: “01 ALLEMANSRÄTTEN.ppt”

10.45 – 11.45 ORD/BEGREPPSDISKUSSION
Gå igenom ord/begreppslistan i grupp, och lägg till egna ord/begrepp som 
är svåra att förstå. Avsluta med en gemensam diskussion, vilka svåra begrepp 
fastande ni på? Lärde vi oss något nytt? Osv.

11.45 – 12.00 TIPSPROMENAD
Tipspromenad enskilt eller i grupp utomhus.

11.45 – 12.00 AVSLUTNING OCH SUMMERING
Kort sammanfattning om vad dagen innehållit och vad vi lärt oss. Avslutas med 
10 minuters reflektion där alla enskilt får skriva ner eller rita idéer jag fått under 
dagen till vad jag är sugen på att göra/hitta på i naturen.
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ARBETSMATERIAL
Tema: Allemansrätten

PPT “01 ALLEMANSRÄTTEN.ppt”
Powerpoint-presentation med teori och diskussionsövningar.
Sista sliden i presentationen presenterar Workshop-övningen.

Förberedelser: Gå igenom och se till att presentationen fungerar i din dator.

BEGREPP “01 ALLEMANSRÄTTEN_BEGREPP.pdf” A4
Pdf med viktiga och svåra begrtepp samt tom sida för egna begrepp/svåra ord.

Förberedelser: Skriv ut ett ex. per grupp.

LÄNKAR “01 ALLEMANSRÄTTEN_LÄNKAR.pdf” A4
En Pdf med intressanta och nyttiga länkar till fördjupande information och övningar med fokus på barn.

Förberedelser: Läs igenom i förväg och lägg till information eller övningar om du hittar något intresssant.

TIPSPROMENAD “01 ALLEMANSRÄTTEN_TIPSPROMENAD.pdf” A4
En Pdf för utskrift med 12 frågor (en fråga per allemansrättsområde).

Förberedelser: Läs igenom i förväg och lägg till information eller övningar om du hittar något intresssant.

REFLEKTIONSKORT “01 ALLEMANSRÄTTEN_REFLEKTIONSKORT.pdf” A4
Pdf där alla enskilt kan skriva eller rita ner sina reflektioner och idéer.

Förberedelser: Skriv ut ett ex. per deltagare.

ÖVRIGA FÖRBEREDELSER
ENKÄT
Skriv ut en enkät ”ENKÄT.pdf” till varje deltagare om du vill undersöka hur ditt arbete påverkar kunskapsnivån
kring Allemansrätt eller känsla av trygghet i naturen. 

TIPSPROMENAD 
1. Sätt upp tipspromenadfrågorna. Anpassa efter väder, vind och gruppens sammansättning.
2. Ta med något att fästa tipspromenadfrågorna med.
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