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Ord & Uttryck att förklara

M E D I A  I N  M O T I O N

Oavsett, kantareller, walkie talkie, actionkamera, seriös, campa, unik, upphetsad, täckning 
på mobilen, avstånd, spår, göra sig hörd, börja att skymma, nödsituation, larmcentral.

Fråga eleverna om de brukar tillbringa tid i skog och natur. Vad gör de då och hur upplever de 
den tiden? Vad är det som är bra och roligt med att vara i naturen, alternativt vad är inte bra?
Har eleverna upplevt olika typer av natur. Låt eleverna berätta om sina upplevelser.

• Vad ska man tänka på innan man ger sig ut i skog och natur? 
Ta på rätt kläder. Packa gärna med regnkläder. Ta med karta, visselpipa, fickkniv. En laddad mobiltelefon kan 
också vara bra. Vatten och en rejäl matsäck.

•Vad ska man göra när man inser att man inte hittar hem?
Stanna på den platsen där du är. Behåll lugnet och hetsa inte upp dig. I Sverige finns inga farliga djur.

•Vilket är larmnumret i Sverige?
112

• Vad ska man tänka på innan man ger sig ut i skog och natur? 
Ta på rätt kläder. Packa gärna med regnkläder. Ta med karta, visselpipa och en fickkniv. En laddad mobiltele-
fon kan också vara bra. Vatten och en rejäl matsäck.

•Vilka olika typer av spår kan man lämna efter sig?
T ex. en påse i ett träd, lämna en mugg, trädgrenar på en stig, OBS! Lämna aldrig dina kläder.

•På vilka sätt kan man göra sig hörd?
Ropa och skrik, blås i visselpipa, slå en trädgren mot en trädstam. 

• Vad innebär allemansrätten?
Att vi i Sverige kan röra oss fritt i skog och natur. Men vi måste repektera och inte röra eller förstöra.

• Vad betyder det att gå vilse?
Man vet inte var man är någonstans.

• Vad ska man göra om man måste övernatta i skogen?
Ta skydd under till exempel en gran. Lägg granris på marken som skyddar mot kylan.


