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Anvisningar och tips för läraren 

Att röra sig i naturen, utnyttja naturens gåvor och vara medveten om naturen är viktiga 

ämnesområden i uppfostringsarbetet. Forststyrelsen vill vara en vägvisare och hjälpa barnen 

bekanta sig med naturen och jakt- och fiskekulturen i Finland. Vildmarkspasset är en 

undervisningshelhet som är avsedd för detta. 

Helheten omfattar olika typer av uppgifter: sådana som hör till dramafostran, som utnyttjar smarta 

apparater, spel och lekar, arbete i terrängen och traditionella informationssökningsuppgifter. Av 

dessa kan läraren välja dem som lämpar sig bäst för honom eller henne och sin grupp. Det är 

viktigt att barnen kommer ut ur klassrummet och därför ingår också uppgifter som utförs ute – i 

den närliggande naturen – i nästan varje helhet. 

Sammanlagt ska 12 uppgifter utföras: Tre inom vart och ett av de fyra ämnesområdena. Temana är 

att röra sig i naturen, allemansrätten, viltvård och fiske. Uppgifterna finns på webbplatsen 

Vildmarkspasset (www.erapassi.fi). Utförda uppgifter antecknas i ett separat Vildmarkspasshäfte, 

som det finns utskriftsanvisningar om nedan. Häftet innehåller också uppgifter som eleverna/de 

studerande kan göra som läxor eller extra uppgifter, tillsammans, för sig själva eller till exempel med 

sina föräldrar. 

Uppgifterna i Vildmarkspasset kan också utnyttjas i undervisningen av följande läroämnen: 

• Lågstadiet: miljö- och naturkunskap, biologi och geografi, modersmål, gymnastik

• Högstadiet: biologi, geografi, modersmål, gymnastik

• Gymnasiet: biologi, geografi, gymnastik

Vildmarkspasshelheten kan också användas som stöd i skolornas valfria kurser eller 

eftermiddagsklubbar. Även andra organisationer som ordnar klubbverksamhet kan dra nytta av 

Vildmarkspasset. De som vill kan till exempel avlägga vildmarkspasset hemma med sina föräldrars 

hjälp. 

https://www.eraluvat.fi/se/ryggsacken/jakt-och-fiskeuppfostran/vildmarkspass.html
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Skriv ut ett eget Vildmarkspass för varje elev/studerande/gruppmedlem på adressen: 

https://www.eraluvat.fi/se/ryggsacken/jakt-och-fiskeuppfostran/vildmarkspass.html. När de 

nödvändiga uppgifterna har utförts får var och en ett diplom som belöning, till exempel under en 

gemensam lägerkväll för klassen/gruppen. 

ANVISNINGAR FÖR UTSKRIFT AV VILDMARKSPASSET 

• Skriv ut i färg.

• Definiera papprets orientering som liggande.

• Skriv ut dubbelsidigt och definiera att fästmarginalen ska placeras på kortsidan.

• Vik den utskrivna pappersbunten på mitten så att slutresultatet är ett häfte

av A5-storlek. Häfta i mittuppslagets övre och nedre kant och

Vildmarkspasset är färdigt!

Berätta för oss när du använder Vildmarkspasset! Vi vill gärna höra var uppgifterna har utnyttjats 

och hur helheten har fungerat. Det finns en blankett att fylla i på adressen 

https://www.eraluvat.fi/se/ryggsacken/jakt-och-fiskeuppfostran/vildmarkspass.html. Via blanketten 

kan man också lämna in respons på uppgifterna. 

Ha det så roligt med Vildmarkspasset! 
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https://www.eraluvat.fi/se/ryggsacken/jakt-och-fiskeuppfostran/vildmarkspass.html

