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Lek och lär Allemansrätten i barngruppen 

Tips och trix från barnledare i Friluftsfrämjandet på sociala medier – tack för era tips!  
 
 

 
 

Lek ”Rätt och fel” 
”Jag har massor med bilder på situationer som är ok/inte ok enligt allemansrätten. Sedan har 
jag klädnypor på ett snöre mellan träd där ena änden är grön = ok att göra, den andra änden  
röd = inte ok. Barnen sätter upp alla enligt vad de vet/tror, sedan pratar gruppen tillsammans 
om resultatet. Ingen behöver bli uthängd för att ha hängt fel om man inte ser vem som hänger 
upp vilken bild. Kul, tycker jag.”   
 

Lek ”Stopp” 
”I söndags hade vi tema allemansrätten med vår Knyttegrupp, vi körde ett rollspel där en 
ledare låtsades göra grejer som man inte ska göra, och den andra fick säga ”stopp, sådär får 
du inte göra”, sen pratade om vi om varje grej. Med större barn kan man låta barnen säga 
”stopp”. Vi hittade en del material riktat till barn (skolåldern) hos STF, men hade gärna haft 
bättre bildstöd riktat till ännu mindre barn.” 

 
Tipspromenera! 
”Använd även Allemansrätten när ni har föräldrar med, typ tipspromenad finns på 
Naturvårdsverket.” Det finns även tipspromenader i Friluftsfrämjandets shop.   
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Dramatisera!  
”När jag var knytteledare så hittade barnen en gång ett blodspår (ketchup) i skogen. Den gick 
en liten annan väg än vanligt och vi följde den (även de som skrek ”det är ju ketchup” var 
nyfikna och ville veta vart den ledde). Efter en bit hittades lite skräp, som vi tog med. Efter 
ytterligare en bit satt en nalle vid en stubbe, den hade ena armen fast i en trasig konservburk. 
Barnen tog bort burken och en ledare fick sätta plåster på. Sen pratade vi om hur dumt det är 
med skräp i skogen och andra saker man måste tänka på så att djuren inte skadar sig (tex att 
vara försiktig med eld).”  
 

 
 
Ropa efter Skogsmulle 
Skogsmulle har många vänner i skogen som kan råka illa ut om det finns skräp där. Ropa ”Hej 
kolikokk”, med lite tur kommer han och han berättar gärna på temat ”Inte störa, inte förstöra” 
och försöker svara på barnens kluriga frågor.  
 

Läs en saga och medupptäck  
”Jag körde allemansrätt-tema med mina Knytte- och Mullebarn för ett par veckor sedan, och 
läste då sagan om Lisa, Ali och Allemansråttan (framtagen av Håll Sverige Rent - googla så 
hittar du den som pdf) samt en tipspromenad från Naturvårdsverket (den är för 
läskunniga/större barn, men vi har föräldrar med) och sedan diskuterade vi tillsammans alla 
svaren. Hade under rundan också "planterat" ut två "Allemans-fel", som vi pratade om; en hög 
med slängt skräp och en (gosedjurs)kaninunge (som vi då pratade om att man INTE ska röra 

om man hittar i skogen...  ” 
 

Bonden Olson och charader 
”Vi har fått påringning på kottefånen från Bonden Olsson som behövde hjälp att samla in sina 
kossor. Mycket jobb innan någon kommer på att de måste stänga grinden så att kossorna 
slutar rymma. När de var äldre har vi kört charader.”  
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Aktivitetsspår och ”gör si, gör så” 
”Då vi hade lång väg till knytteplatsen hade vi våra aktiviteter längs denna. Vi stötte på ett 
blodspår precis som Vicki beskrivit ovan (Hare som skadat sig på burk och fick plåster). Vi såg 
en rävunge som vi betraktade tyst på avstånd. Mycket riktigt satt rävmamman längre bort. Vi 
stötte på en gran med clementiner och annan frukt. Mycket konstigt träd, men frukten fick vi 
plocka. Jag har för mig vi hade fler saker längs vägen men det var så länge sen att jag glömt 
bort. Vid varje del hade vi en liten diskussion om vad man fick/inte fick göra och varför. Vi har 
även haft gör si, gör så där jag läst upp olika situationer och de har fått ta ställning. Sen har vi 
diskuterat.” 
 
 

 
 
Boken Skogsmulle och besökarna på ön 
Skogsmulle är på utflykt i skärgården, när vännen Laxe plötsligt kikar upp bland vågorna.  
Laxe berättar bekymrat att han har upptäckt att några fåglar flera gånger har lämnat sina bon 
och ägg. Om ingen fågel ruvar så blir äggen kalla och då blir det inga fågelungar. Det är något 
som skrämmer fåglarna, men vad kan det vara? Skogsmulle bestämmer sig för att vakta över 
natten.  
Målgrupp: Skogsmullebarn.  
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Spelet om Allemansrätten 
Du hittar spelet i Friluftsfrämjandets webshop: www.friluftsframjandet.se Spelets regler är 
mycket enkla. Ni turas om att läsa upp frågan. Övriga deltagare gissar på svaret. Rätt svar ger 
poäng. Spelet kan även användas som en vanlig kortlek.  
Målgrupp: från Strövar- och Frilufsarbarn och uppåt.  

 
Få fler tips från andra barnledare och dela med dig av dina egna  
Gå med i gruppen ”Friluftsfrämjandet – Ledarforum” och i gruppen ”Inspiration, tips och 
entusiasm för barnledare i Friluftsfrämjandets regi”.   

http://www.friluftsframjandet.se/

