
Allemansrätten – Alla människors rätt 
 

Art form Temadag 

Teaching points Läroplansmål: 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheter-

na och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska sam-

hället vilar På. Var och en som verkar inom skolan ska också̊ främja aktning 

för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö̈.  

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö 

de själva direkt kan påverka och att ska a sig ett personligt förhållningssätt 

till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur 

samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 

skapa hållbar utveckling.  

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och 

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 

rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag 

i skolans verksamhet.  

Bild 

I årskurs 1–3 & 4 – 6  

 kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 

 Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och 

naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.  

Samhällskunskap 

I årskurs 1–3  

 Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika 

värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om bar-

nets rättigheter (barnkonventionen).  

I årskurs 4–6  

 De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive 

barnets rättig heter i enlighet med barnkonventionen.  

Musik 

I årskurs 1–3  

 Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. 

 Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av 

rytm, klang och dynamik.  

 Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man 



lyssnar på musik.  

 Olika instrument från grupperna blås, sträng, tangent och slagverksin-

strument. Hur instrumenten låter och ser ut.  

I årskurs 4–6 

 Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. 

 Ljudets och musikens fysiska, tanke och känslomässiga påverkan på 

människan i olika sammanhang.  

 Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och de-

ras musikaliska karaktärsdrag  

Biologi 

 

I årskurs 1–3 

 Människors användning och utveckling av olika material genom 

historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av 

och hur de kan källsorteras. 

I årskurs 4–6 

 Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta in-

nebär för en hållbar utveckling.  

Aims  Förståelse för alla människors lika värde 

 Förståelse för olika sätt att uttrycka sig 

 Förståelse för allemansrätten i naturen 

 Sopsortering och återvinning 

Duration En skoldag ca 5h 

Lead-in Questions Vad betyder alla människors rätt att var den man är? 

Vad betyder allemansrätten? 

Hur sopsorterar vi? 

Vad är återvinning? 

 

The teaching 

procedure 

(activites) 

Tema dagen inleds med en gemensam samling där eleverna får information 

om dagen och vad temat handlar om. Lärarna har ett kort rollspel om vikten 

av att behandla varandra med respekt. Rollspelet utgår ifrån berättelsen om 

de två äpplena. ( http://www.newsner.com/lararens-briljanta-metod-for-att-

illustrera-konsekvenserna-av-mobbning/om/en-jaemlik-vaerld) 

Vi sätter upp flaggor för varje land som finns representerat i skolan. 

Eleverna delas in i 6 grupper med 10-15 elever per grupp 

Eleverna ska under dagen gå runt till olika stationer som handlar om temat: 

Allemansrätten - Alla människors rätt att vara den man är. 

1. Allemansrätten 

Eleverna spelar tillsammans ett memoryspel om allemansrätten och 

diskuterar och samtalar med varandra om allemansrättens betydelse 

och funktion. 

 

2. Kompisstenar av pappersmassa – återvinning 

http://www.newsner.com/lararens-briljanta-metod-for-att-illustrera-konsekvenserna-av-mobbning/om/en-jaemlik-vaerld
http://www.newsner.com/lararens-briljanta-metod-for-att-illustrera-konsekvenserna-av-mobbning/om/en-jaemlik-vaerld


Eleverna får göra stenar av pappersmassa. Stenarna ska symbolisera 

vänskap och kallas därför kompissenar. 

 

3. Barnkonventionen 

Eleverna får se en interaktiv bok om barnkonventionen som Pernilla 

Stalfelt har gjort. Tillsammans diskuterar gruppen sedan innehållet 

och jämför med de livsvillkor som eleverna har med livsvillkor på 

andra ställen i världen. 

 

4. Rättvist – orättvist 

Elevgruppen delas i två och den ena gruppen får saxar medans den 

andra gruppen inte får några verktyg. Elevernas uppgift är att på 

något sätt få ut olika former som finns på ett A4-papper. Diskussion 

uppstår tidigt om rättvisan i fördelning av saxar vilket leder till att 

läraren tillsammans med eleverna kan fundera över vad rättvisa 

egentligen är. En viktig aspekt i denna uppgift är att förstå att saker på 

göras på olika sätt men även att man kan kommunicera och dela med 

sig till varandra. 

 

5. Musik – ett eget språk 

Eleverna får träffa en professionell musiker som spelar kontrabas. 

Musikern berättar om kontrabasen och hur den fungerar och ser ut. 

Eleverna samtalar om hur musik faktiskt är som ett eget språk som 

också uttrycker olika saker. Eleverna får lära sig en del av en sång 

som inte innehåller vanliga ord. Låten är skriven av Louis Maholo 

och heter “You ain´t gonna know me ´cos you think you know me”.  

Eleverna får sedan utdelat olika rytminstrument som de ska spela 

tillsammans med kontrabasen samtidigt som de sjunger den sången. 

 

6. Sopsortering 

Eleverna får en kort genomgång av sopsortering och hur viktigt den 

är för att samhället ska fungera. Eleverna ska sedan på skolgården 

leta skräp som ska sorteras och kastas på rätt plats. Till sin hjälp får 

de ha magiska sopletarglasögon vilket motiverar de yngre eleverna att 

hitta skräp.   

 

Teaching aids 

(materials) 

 Memory om allemansrätten 

 Interaktiv bok om barnkonventionen  

 Material till kompisstenarna (tidningspapper, vatten, målarfärg, 

penslar) 

 Sopor att sortera ute på skolgården 

 Professionell musiker 

Classroom 

managament 

Lärarna som sköter de olika grupperna är med och coachar elevgrupperna 

och leder dem in i samtal och diskussioner.  

 

 

Expected outcomes  Kunskap och förståelse för alla människors lika värde. 

 Kunskap och förståelse för den värdefulla allemansrätten. 

 Kunskap om sopsortering och återvinning 

 Olika sätt att uttrycka sig, t.ex. musik eller konst. 



Evaluation Temadagen var lyckad och genom att eleverna fick gå i åldersblandade 

grupper stärktes gemenskapen mellan eleverna. 

Skolan har många nyanlända barn och detta sätt att berätta om värdegrunden 

i Sverige var ett bra. Musikstationen var uppskattad av de nyanlända i och 

med att språket inte var något hinder utan eleverna kunde mötas i musiken. 

Resources for 

Teachers 

Allemansrätten: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/ 

Sopsortering och återvinning: http://www.hsr.se/skola-och-forskola  

Barnkonventionen: http://lyssna.nu/alla-barns-ratt/  

Louis Moholo: https://www.youtube.com/watch?v=CJlP7nX_qtY  
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Bilaga 1 
 

Station 1: Allemansrätten 

 

Station 2: Kompisstenar 

 

 

Station 3: Barnkonventionen  



 

Station 4: Rättvist – orättvist 

 

Station 5: Musik- ett eget språk 

 

 

Station 6: Sopsortering – återvinning  

 


