
 

Lärarhandledning Allemansrättsskolans upptäckarkarta 
 

Härligt att ni nu är redo att upptäcka och utforska med Allemansrättsskolan! 

Den svenska allemansrätten är nyckeln till vår natur. För att naturen – och allemansrätten – ska 
finnas kvar imorgon måste kunskap om den finnas och spridas vidare. För barn, och den som vill läsa 
på lätt svenska, finns nu allemansrättsskolan. Med enkel text och korta filmer lär man sig mer om vad 
den svenska allemansrätten innebär. På sidan finner ni även två tipsrundor, allemansrättsaffisch(A3) 
och länkar till andra bra sidor. Ladda gärna ner affischerna som finns på Allemansrättsskolan och sätt 
upp på er skola. Allt hittar ni här; 

www.allemansrattsskolan.se 

Allemansrättsskolan är ett bra verktyg att använda i undervisningen. Enligt Läroplan för grundskolan 
samt för förskoleklassen och fritidshemmet(Lgr11) är ett av målen att varje elev visar respekt för och 
omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. För att kunna efterleva detta är 
kunskap om allemansrätten vital. I samma läroplan står det att läsa att Fritidshemmens undervisning 
ska behandla Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. 
Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Vi har som ett hjälpmedel i 
undervisningen tagit fram upptäckarkartan som på ett lättsamt och roligt sätt lär barnen mer om 
allemansrätten och att uppskatta naturen omkring sig.  

 

Upptäckarkartan har 8 uppdrag varav 4 av dem leder fram till en kod. För att förenkla det för er följer 
nedan en lathund som ni använder för att tipsa deltagarna om hur uppgiften är tänkt att lösas om de 
fastnar på någon uppgift. Vi rekommenderar ca 5 deltagare per karta. 

Material som behövs för att lösa uppgifterna; 

• Kartor 
• Pennor, gärna olika färger 
• Har ni luppar eller förstoringsglas så ta med dem 

 

  

http://www.allemansrattsskolan.se/


 

Uppgifter  

1.Har du sett filmerna om oss? 
För att lösa denna uppgift behöver man gå in på www.allemansrattsskolan.se och se filmerna om Pim 
och hans vänner. Detta kan med fördel göras i klassrummet inför att ni går ut för att lösa resterande 
uppdrag. Svaret är Snötårta . Antalet bokstäver ger dem första kodsiffran(A) som är 8. 

 

2. Åh Nej! 
Här ska deltagarna skriva in larmnumret 112 och summera.  
Summan blir andra kodsiffran(B) som är 4. 

 

3. 4 i rad 
Kryssa för det man ser i naturen, när man har fått ihop en hel rad så är uppgiften klar. 

 

4. Titta nära 
I denna uppgift ska deltagarna, tillsammans eller enskilt, hitta något i naturen som de vill titta 
närmare på. Det kan vara växter, djur, snö, vatten ja allt som de finner intressant. Pennorna används 
för att teckna detta. Har ni luppar/förstoringsglas kan ni med fördel använda dessa. 

 

5. Nedbrytning 
Här gäller det att leta reda på hur många petflaskor det finns ”slängda” i naturen. Det finns flaskor på 
båda sidor av kartan. 4st på första sidan och 2st på andra. Observera att exempelflaskan inte ska 
räknas. Summerar de dessa och får de fram den tredje kodsiffran(C) 6.  

 

6. Naturalfabet 
Kan ni skriva hela alfabetet med material som ni har runt er i naturen? Välj ut en plan plats och låt 
deltagarna skriva alfabetet med naturmaterial. 

Vill ni göra det svårare letar ni upp något i naturen som börjar på respektive bokstav och lägger det i 
bokstavsordning. Här är även beskrivande ord som gul, vass, äkta eller åldrad användas.  
Fantasifulla, kreativa lösningar är självklart tillåtet.   

 

  

http://www.allemansrattsskolan.se/


7. Hjälp, hitta felen!
Här kommer Allemansrättstipsen väl till hands för att lösa uppgiften. Det är nämligen dessa tips som 
leder till de fel som finns utmålade på kartan. Har de svårt att finna dem kan ni tipsa om;  

Badning där det är badförbud – sid 1 

Eldning på klipphäll – sid 1 

Skräp som ligger slängt i naturen – sid 2 

Avbruten gren på björk – sid 2 

Fotsteg nära fågelboet – sid 2 

Fjärde kodsiffran(D) är 5. 

8. Hemligt uppdrag
Här gäller det att finna något som någon har gjort som man inte får göra enligt 
allemansrätten. Pennorna används för att teckna spåren man har funnit. 

När alla uppgifter är klara bör de ha fått ihop koden 8465 

När deltagarna har klarat koden får de ett diplom var som ni skriver ut från utbudet.se. Bör 
förberedas i förväg. 

Lycka till!! 

Har ni frågor eller synpunkter är ni välkomna att mejla dem till allemansrattsskolan@stfturist.se  
Ni får gärna mejla oss bilder på när ni utför uppdragen, dessa kommer att publiceras på vår web och 
sociala medier så godkännande från målsman behövs. 
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