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Allemansrätten – lärarhandledning SFI 

 
 
Denna lärarhandledning innehåller övningar som passar att göra i klassrummet. Målgruppen är SFI 
nivå C och D. Syftet är att eleverna ska lära sig vad allemansrätten är och vad den innehåller, samt få 
ett grundläggande vokabulär för att prata om naturen.  
 
Innehåll:  

1) Diskussionsfrågor (s. 2) 
2) Naturord (s. 2) 
3) Ordlista till filmerna (s. 3-4) 
4) Filmer om allemansrätten (s. 5) 
5) Frågesport (s. 6-7) 

 
Förberedelse:  

� Skriv ut naturord med tomma rutor och frågesport om allemansrätten (s. 6-7) till eleverna 
� Skriv ut sex exemplar av ordlistan till filmerna (s. 3-4).   
� Ta fram sex tomma A4-papper och pennor 
� Ta fram sex datorer/ipads/telefoner med internetuppkoppling 
� Skriv upp länken till filmerna på tavlan på www.nrm.se/sfi i vänsterspalten under 

Allemansrätt. 
 
  

http://www.nrm.se/download/18.3462f76c16281c50be020a23/1522937901284/Naturord.pdf
http://www.nrm.se/forskolor/sfi/allemansratt.9005183.html
http://www.nrm.se/download/18.3462f76c16281c50be020a23/1522937901284/Naturord.pdf
http://www.nrm.se/sfi
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Naturhistoriska riksmuseet 
 

1. Diskussionsfrågor 
Diskutera gärna med eleverna kring naturvistelse i landet där de växt upp och Sverige. Låt eleverna 
diskutera frågorna med sin bänkgranne, och sedan berätta tillsammans för gruppen. 
 
Förslag på diskussionsfrågor: 

• Hur ser naturen ut i det land där du växt upp?  
• Får man vara i naturen där? Finns det några regler?  
• Brukade du vara i naturen i det land du växte upp? Vad gjorde du där?  
• Är du i naturen i Sverige? Vad gör du då?  
• Tycker du att det är viktigt att vara i naturen? Varför? Varför inte? 

 

2. Naturord 

Före eleverna tittar på filmerna om allemansrätten kan det vara bra att öva på generella naturord. Du 
kan använda dessa bilder med naturord, som visar fyra olika svenska naturtyper: skog, 
odlingslandskap, fjäll och kust. Du kan till exempel visa orden på projektor och sedan skriva ut och 
låta eleverna skriva i orden i tomma rutor.  
 
 

 
 

 

http://www.nrm.se/download/18.3462f76c16281c50be020a23/1522937901284/Naturord.pdf
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Naturhistoriska riksmuseet 
 

3. Ordlista till filmerna 

I ordlistan beskrivs olika ord från filmerna om allemansrätten. Orden kommer i den ordning de dyker 

upp i filmerna.  

 

Film 1 - Introduktion 

allemansrätten  namnet på alla regler som gäller i naturen  

hänsyn  visa hänsyn (respekt). Vara försiktig, inte störa 

eller skada.  

att störa  att göra så att någon måste sluta göra det de 

gör, att göra någon arg  

att förstöra  till exempel skada eller göra sönder någonting, 

växter eller träd 

 

Film 2 - Cykling 

en moped liten motorcykel 

fridlysta växter växter, till exempel blommor, som man inte får 

plocka 

försiktig  göra någonting utan att göra någon skada. 

en tomt  marken närmast ett bostadshus (hus som man bor i) 

en plantering  mark där man odlar till exempel träd, buskar eller blommor 

en stig  en smal väg i naturen som har blivit där 

människor och djur har gått mycket 

 

Film 3 - Hundar 

ett koppel  kedja, band eller rem som man håller fast 

hunden med 

 

Film 4 -Tältning 

att tälta  bo i tält  

att campa  bo i naturen, till exempel i tält 

en hage  ett område med staket/stängsel där 

det brukar vara hästar, kor eller får 

 

  

http://www.nrm.se/forskolor/sfi/allemansratt.9005183.html
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Naturhistoriska riksmuseet 
 

Film 5 - Eldning 

att elda  göra upp en eld   

att grilla  laga mat på till exempel ett galler över eld  

att sprida  till exempel elden sprider sig, en liten eld blir 

stor och det börjar brinna runt om  

en brand  en stor eld som spridit sig, det brinner där det 

inte ska brinna 

en torka  en tid när det är väldigt torrt i naturen länge 

och det inte regnar  

att släcka få elden att sluta brinna 

ett förbud  något man inte får göra  

en grillplats  speciell plats där man får göra upp en eld och 

grilla 

 

Film 6 - Sopor 

skräp/Sopor  sådant man ska kasta i soptunnan  

sunt förnuft  det de flesta tycker är klokt/smart, rätt eller fel 

böter  pengar som man måste betala när man gör  

någonting mot reglerna 

 

Film 7 - Bärplockning 

att plocka  samla något, till exempel svamp, bär eller 

blommor 

ett bär   

en svamp  
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Naturhistoriska riksmuseet 
 

4. Filmer om allemansrätten 
Naturhistoriska riksmuseet har tagit fram dessa filmer om allemansrätten i samarbete med 
Naturvårdsverket. Filmerna ger svar på frågor som vad allemansrätten är och vad den innehåller. 
 
Filmerna ligger på www.nrm.se/sfi i vänsterspalten under Allemansrätt. 
 

1. Visa film 1 – introduktion, för hela klassen 
2. Dela in eleverna i sex grupper och låt varje grupp titta på en av filmerna. Dela ut en ordlista 

till varje grupp. Eleverna ska försöka förstå vad filmen handlar om och vad man får och inte 
får göra i naturen. Låt dem gemensamt skriva ner ett antal stödord så att de kan berätta om 
innehållet.   

3. Låt grupperna berätta för de andra i helklass vad deras film handlade om.  

 

 

  

http://www.nrm.se/forskolor/sfi/allemansratt.9005183.html
http://www.nrm.se/sfi
http://www.nrm.se/forskolor/sfi/allemansratt.9005183.html
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Naturhistoriska riksmuseet 
 

5. Frågesport om allemansrätten 
Frågorna bygger på det som diskuterats i filmerna om allemansrätten. Samt grundprincipen, inte störa 
inte förstöra. Kryssa i ja eller nej! 
 
Vad får jag och vad får jag inte göra i naturen?  

 
Ja 
 
Nej 

Jag får gå i skogen  
 

  

Jag får cykla i naturen 
 

  

Jag får åka moped i naturen 
 

  

Jag får ta med mig hunden ut i naturen  
 

  

Jag får ha hunden utan koppel i skogen när det är vår och 
sommar  

  

Jag får tälta en natt i naturen 
 

  

Jag får tälta bredvid ett hus  
 

  

Jag får göra upp eld när det är torka 
 

  

Jag får göra upp eld på en grillplats 
 

  

Jag får slänga skräp i naturen 
 

  

Jag får plocka bär  
 

  

Jag får plocka svamp (som inte är fridlysta) 
 

  

Jag får plocka blommor (som inte är fridlysta) 
 

  

Jag får bada i sjöar och i havet 
 

  

Jag får bryta grenar från träden  
 

  

Jag får plocka grenar från marken 
 

  

Jag får klappa djurens ungar 
 

  

 



  7(7) 

Naturhistoriska riksmuseet 
 

 

Frågesport om allemansrätten - FACIT 
 
Vad får jag och vad får jag inte göra i naturen?  

 
Ja 
 
Nej 

Jag får gå i skogen  
 

x  

Jag får cykla i naturen 
 

x  

Jag får åka moped i naturen 
 

 x 

Jag får ta med mig hunden ut i naturen  
 

x  

Jag får ha hunden utan koppel i skogen när det är vår och 
sommar  

 x 

Jag får tälta en natt i naturen 
 

x  

Jag får tälta bredvid ett hus  
 

 x 

Jag får göra upp eld när det är torka 
 

 x 

Jag får göra upp eld på en grillplats 
 

x  

Jag får slänga skräp i naturen 
 

 x 

Jag får plocka bär  
 

x  

Jag får plocka svamp (som inte är fridlysta) 
 

x  

Jag får plocka blommor (som inte är fridlysta) 
 

x  

Jag får bada i sjöar och i havet 
 

x  

Jag får bryta grenar från träden  
 

 x 

Jag får plocka grenar från marken 
 

x  

Jag får klappa djurens ungar 
 

 x 
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