NATUREN • Lärarhandledning

NATUREN
För många nyanlända och asylsökande kan skogen upplevas hotfull samtidigt som många
etablerade svenskar gärna går ut i skog och mark för rekreation, bärplockning och motion.
Vi vill uppmuntra nyanlända att njuta av naturen. Det är till exempel viktigt att veta att det
går bra att göra upp eld, men att man måste släcka den ordentligt. Allemansrätten är för
många ett obekant begrepp som kan behöva diskuteras. Det är också viktigt att påminna om
att allt skräp ska plockas upp och tas med hem.
Förberedelse
Titta på naturfilmen. Skriv ut arbetsbladet. Gå in på naturvårdverkets hemsida och läs på
mer om Allemansrätten. www.naturvardsverket.se sök Allemansrätten. Här finns broschyrer
på lätt svenska, danska, engelska, franska, nederländska, tyska, dari, arabiska och pashto
som går att ladda ner gratis eller beställa utan kostnad. Tag med broschyrer på de språk du
behöver till din grupp, alternativt ha en uppkopplad dator med skrivare vid träffen så du kan
skriva ut det språk som deltagaren vill ha och som denne kan ta med hem. Förbered med
post-it-lappar och pennor till alla i gruppen. Ha gärna olika färg på post-it-lapparna. Ta med
ett fokusföremål. Om det finns ett blädderblock, eller en white board är det bra.
Genomförande
• Hälsa alla välkomna till dagens samling och berätta att den ska handla om naturen. (Om
det är några nya i gruppen, uppmärksamma dem och gör en runda där alla presenterar
sig). Fråga om gruppmedlemmarna känner till ordet ”natur”, tag annars hjälp av varandra att förklara. Fråga gruppdeltagarna om de har varit i någon skog, eller vid en kust
eller något annat naturskönt område i Sverige och hur de upplevde det.
• Titta på filmen.
• Fråga om deltagarna förstod filmen, om inte, försök genom kroppsspråk, enkla ord eller
ta hjälp av någon som kan översätta så alla har ungefär samma förståelse.
• Dela ut två olika färger post-it-lappar och pennor till gruppdeltagarna. Be deltagarna
skriva upp saker som de tycker är positiva (bra) med naturen på lapparna med den ena
färgen. Be dem skriva, eller rita saker de tycker är obehagliga med naturen på lapparna
med den andra färgen. Sätt upp lapparna på väggen i två grupper efter färg. Antingen får
en och en gå och sätta upp lapparna och säga vad de skrivit eller om det känns obehagligt kan var och en sätta upp lapparna och du som ledare läser högt för alla vad som står.
Diskutera!

Frågor att diskutera utifrån filmen:
Hur ser naturen ut i deltagarnas hemländer?
Finns det skog? Öken? Hav? Sjöar?
Brukade deltagarna vistas i naturen där?
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• Dela ut arbetsbladet, vad ser vi för djur och träd? Kan vi lära oss namnet på några? Finns
samma djur/träd/bär i hemlandet? Om inte, vad finns där?
• Gå igenom vad allemansrätten innebär. Tag fram/dela ut broschyrer på olika språk. Samtala på svenska om vad allemansrätten innebär.
• Se filmen igen. Fråga om deltagarna fick andra frågor efter andra visnigen? Skriv upp
frågorna på en tavla eller white board (eller tejpa fast papper på väggen att skriva på).
Samtala om frågorna.
•

Avsluta. Tacka för idag och berätta vilket tema ni ska behandla nästa träff, vi föreslår ”Barn”.
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