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Intervjuundersökning om allemansrätten 

För vem: 

Högstadiet 

Var: 

Inomhus eller utomhus 

Del i Vildmarkpasset: 

Allemansrätten 

När:  

Under alla årstider 

Inlärningsmål: 

Undersöka hur bra skolans elever/stu-

derande/lärare känner till allemansrätten och 

öva på att samla in och presentera material. 

Material:  

Anteckningsmaterial 

Längd: 

30–75 min (beroende på hur ingående ana-

lyserna är) 

Personalresurser: 

1 

 

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 uppgiftskopior där 

eleverna samlar informationen från de intervjuade! Man kan sammanställa grafiska presentationer 

av uppgifterna med hjälp av ett kalkylprogram eller för hand på ett rutigt papper. Syftet är att till-

sammans med klassen ta reda på vilka delar av allemansrätten som var mest välkända och vilka 

som var minst kända. Fundera även på vad detta kan bero på! 

 

Allemansrätten finns också i Vildmarkspasset. Man kan läsa om den till exempel på http://www.uti-

naturen.fi/sv/allemansratten. 

 

BAKGRUND  

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 gäller alla som 

vistas i Finland. Att utnyttja allemansrätten får ändå inte medföra mer än lindrig skada på naturen! 

 

http://www.utinaturen.fi/sv/allemansratten
http://www.utinaturen.fi/sv/allemansratten
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UPPGIFT 

Undersökning om allemansrätten  

Undersökningen genomförd av 

______________________________________________________________________________________________  

 

Sätt kryss i tabellen enligt vad de intervjuade svarar! 

Du behöver en lista på det som ingår i allemansrätten när du går på intervjurundan.  

 

Frågor 

1. Har du hört talas om allemansrätten?  

2. Vilka gäller allemansrätten? (När du fått svaret, berätta att rätt svar är C.) 

a) Finländska medborgare  

b) De som bor permanent i Finland  

c) Alla som vistas i Finland  

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 talas om alle-

mansrätten? 

2. Vilka gäller allemans-

rätten? 

3. Kände till något som 

är tillåtet enligt alle-

mansrätten? 

4. Visste något som inte 

är tillåtet enligt alle-

mansrätten?  

JA NEJ A) B) C) JA NEJ JA NEJ 

         

         

         

         

         

         

Gör en listan nedan med de rättigheter de intervjuade kom ihåg! Vad kom de bäst ihåg? Vilken 

rättighet kom ingen av de intervjuade ihåg? 


