
Pedagogiska kartor

Pedagogiska kartor är ett samarbete mellan 
olika förvaltningar i Malmö stad; stadsbygg-
nadskontoret, gatukontoret, Malmö Museer, 
stadsarkivet och grundskoleförvaltningen.

Pedagogisk Inspiration Malmö, som är en gemensam 
utvecklingsavdelning inom Malmö stads tre skolför-
valtningar ansvarar för att underhålla och vidareut-
veckla de pedagogiska kartorna. Lektionspaketen är 
utformade tillsammans med aktiva lärare och testas i 
klasser på utvalda skolor. Allt material faktagranskas 
av specialister inom aktuellt område. I faktagransk-
ningen sker även samarbete med Malmö universitet.

Kontakt:
Eva Hörnblad
Utvecklingssekreterare/Leg. lärare
Pedagogisk Inspiration Malmö 
E-post: eva.hornblad@malmo.se

Fakta

Närmiljö som lärmiljö malmo.se/pedagogiskakartor
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Upptäck din närmiljö

Pedagogiska kartor ger möjlighet till att:
• ta del av lektionspaket anpassade till platser i staden
• utforska det utvidgade klassrummet och få inspiration av närmiljön
• upptäck naturvårdsområdena i staden
• upptäcka mängder av lekplatser
• ta del av pedagogiska resurser som erbjuds

Pedagogiska resurser – Närmiljö som lärmiljö
Att arbeta med utomhuspedagogik i närmiljön ger möjlighet att komplettera och 
variera klassrumsundervisningen med flera olika lärplatser. Inne växelverkar med ute. 
Eleverna får uppleva med hela kroppen och konkretiserar många moment som skapar 
en förförståelse för det som senare kommer att beskrivas i till exempel olika läromedel.

Närmiljö som lärmiljö – Biologi
• Artkunskap – träd i närområde
   åk 1–3
• Fåglar i närområdet åk 1–2
• Fåglar i Pildammsparken åk 2–3
• Håva i damm åk 7–9
• Inventering av gradient –
   från äng till kulle åk 7–9
• Markinventering åk 7–9
• Småkryp och nedbrytning
  åk 1–3

Upptäck
spännande

lektionsplatser

i din närmiljö!

Pedagogiska kartor är ett kraftfullt verktyg för dig som ser fördelarna med 
utomhuspedagogik. Här kan du planera in besök av platserna utifrån vilka 
behov ni har och få inspiration till övningar som passar platsen.

Gå till lektionspaketen grundskola: malmo.se/pedagogiskakartor/lektionspaket

genom pedagogiska kartor

Närmiljö som lärmiljö – Fysik
• Vilken farkost är snabbast i vatten? Åk 1–3
Närmiljö som lärmiljö – Historia
• 1600-talet - Malmö blir svenskt åk 4–6
• 1700-talet - Nya möjligheter för Malmö åk 7–9
Närmiljö som lärmiljö – Matematik
• Mäta längd åk 1–3
• Mäta omkrets och area –
   precis utanför skolgården åk 3–4
Närmiljö som lärmiljö – Religion
• Religiösa byggnader i Malmö

Följande lektionspaket finns:

Genom att besöka historiska platser, upptäcka djur och växtliv i parkerna får eleverna 
en möjlighet att göra egna erfarenheter av upplevelser i verkliga situationer, första-
handserfarenheter. Idag finns möjlighet att ta del av material i ämnena biologi, historia 
och matematik för grundskolan. Utöver lektionspaketen finns också enskilda lektions-
övningar på malmo.se att använda.


