
 
 
 
 
 
 
 

Lärarens bruksanvisning för Vildmarkspasset 

 

Att röra sig i naturen, att utnyttja naturens gåvor och kunskapen om naturen är viktiga ämnesområden i 

uppfostringsarbetet. Forststyrelsen vill vara föregångare och leda barnen till att lära känna den finska naturen och 

jakttraditionen. 

 

Vildmarkspasset är en undervisningshelhet som hjälper barn och unga att bekanta sig med den finska jaktkulturen. I 

helheten har sammanställts uppgifter av olika typ, allt från sådana som hör till dramafostran, som utnyttjar smarta 

apparater, spel och lekar, arbete i terrängen till traditionella nformationssökningsuppgifter. 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 i varje helhet också uppgifter som utförs ute – i den närliggande naturen.  Sammanlagt ska man 

utföra 12 uppgifter: tre ur var och en av de fyra kategorierna så att en uppgift utgörs ute. Ämnesområdena är att röra 

sig i naturen, allemansrätten, viltvård och fiske. Uppgifterna hittas på webben och de utförs under ledning av läraren 

varefter var och en antecknar i sitt eget Vildmarkspass att de har utförts. Vildmarkspasshäftet innehåller också 

uppgifter som eleverna/de studerande kan göra som läxor, extra uppgifter, tillsammans, för sig själv eller till exempel 

med sina föräldrar.  

 

Läromedelspaketet Vildmarkspasset är planerat så att det motsvarar innehållen i de nationella undervisningsplanerna. 

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

 

- Årskurserna 1–6: miljö- och naturkunskap, biologi och geografi, modersmål, gymnastik 

- Årskurserna 7–9: biologi, geografi, modersmål, gymnastik, huslig ekonomi 

- Gymnasiet: biologi (BI1 och BI3), geografi (GE2 och GE4), 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 ivriga kan avlägga vildmarkspasset 

till exempel med hjälp av föräldrarna. Vildmarkspasshäftena och -diplomen finns att få på svenska, men 

uppgiftsbeskrivningarna finns tillsvidare endast på finska. 

 

Skriv ut ett eget Vildmarkspass för varje elev/studerande/gruppmedlem på adressen www.erapassi.fi. När de krävda 

uppgifterna har utförts, får var och en som pris ett Vildmarksdiplom till exempel under klassens/gruppens brasafton. 

 

 

ANVISNING FÖR UTSKRIVNING AV VILDMARKSPASSET 

- Skriv ut i färg. 

- Definiera papprets orientering som liggande. 

- Skriv ut dubbelsidigt och definiera fästmarginalplaceringen på kortsidan (flip on short edge), se bilden.  

 

 

 

- 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! 

http://www.erapassi.fi/

