Intervjuundersökning om allemansrätten
Tidsåtgång: 30–75 min (beroende på hur ingående analyserna är)
För vem: högstadiet och gymnasiet
Var: inomhus eller utomhus
När: under hela skolåret
Material: anteckningsmaterial
Del i Vildmarkspasset: allemansrätten
Inlärningsmål: man undersöker hur bra skolans elever/studenter/lärare känner till allemansrätten och
man övar på att samla in och presentera material

BAKGRUNDSFAKTA
Allemansrätten är speciell för Norden. Tack vare allemansrätten kan vem som helst röra sig ute i
skogen, oberoende av vem som äger marken. Allemansrätten kostar ingenting och berör alla som vistas
i Finland. Att utnyttja allemansrätten får ändå inte medföra mer än lindrig skada för naturen!
ANVISNINGAR
Elevernas uppgift är att med hjälp av en intervjuundersökning ta reda på hur bra skolans övriga elever,
lärare eller kanske förbipasserande känner till allemansrätten. Skriv ut anvisningarna nedan. På
utskriften får eleverna anteckna information som de får av de intervjuade. Informationen kan
sammanställas med hjälp av tabellräkningsprogram eller genom att göra grafiska presentationer på
papper. Klassen kan samarbeta och utreda vilka rättigheter som var mest kända och vilka minst kända.
Fundera även över vad det här kan bero på.
Allemansrättigheterna finns också i
http://www.utinaturen.fi/sv/allemansratten

Vildmarkspasset.

De

kan

läsas

till

exempel

på:

UNDERSÖKNING AV HUR BRA FOLK KÄNNER TILL ALLEMANSRÄTTEN

UNDERSÖKARE_______________________________________________________________________
Din uppgift är att utreda hur bra folk känner till allemansrätten. Kom överens med din lärare om hur
många människor du ställer följande frågor till och gör de nödvändiga markeringarna i tabellen. Sätt
kryss i tabellen enligt vad de intervjuade svarar. Du behöver en lista på allemansrätterna med dig till
intervjurundan!
Frågor:
1. Har du hört om allemansrätten?
2. Vem berörs av allemansrätten?
a) Finländska medborgare
b) De som bor permanent i Finland
c) Alla som vistas i Finland
NÄR DU FÅTT SVARET, berätta att C är det rätta svaret.
3. Nämn en sak som man enligt allemansrätten FÅR göra i naturen. Om den intervjuade kom ihåg
någonting, skriv ner svaret!
4. Nämn en sak som man enligt allemansrätten INTE FÅR göra i naturen. Om den intervjuade kom
ihåg någonting, skriv ner svaret!

1. Har hört om
allemansrätten
JA

NEJ

3. Visste något som
allemansrätten
tillåter

2. Vem berörs av
allemansrätten?
A

B

C

JA

NEJ

4. Visste något som
allemansrätten inte
tillåter
JA

NEJ

RÄKNA UPP VILKA ALLEMANSRÄTTIGHETER SOM DE INTERVJUADE KOM IHÅG!
Vilken kom de bäst ihåg? Vilken rättighet kom ingen av de intervjuade ihåg?

