
Pedagogiska kartor är ett samarbete mellan olika förvaltningar i Malmö stad; 
stadsbyggnadskontoret, gatukontoret, Malmö Museer, stadsarkivet och grundsko-
leförvaltningen. Pedagogisk Inspiration Malmö, som är en gemensam utvecklings-
avdelning inom Malmö stads tre skolförvaltningar ansvarar för att underhålla och 
vidareutveckla 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 faktagranskningen sker även samarbete med 
Malmö universitet.

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

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGENGRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN

malmo.se/pedagogiskakartor

NÄRMILJÖ SOM LÄRMILJÖ – TEMA

P E D A G O G I S K A  K A R T O R



Malmö som kuststad erbjuder varierande vattenmiljöer att använda sig av i undervisningen.

Här finns både tillgång till Öresund, sötvattendammar och reningsverk. Att arbeta med utomhus-

pedagogik i närmiljön ger möjlighet att komplettera och variera klassrumsundervisningen med 

flera olika lärplatser där eleverna får möjlighet att göra egna erfarenheter av upplevelser i verkliga 

situationer, förstahandserfarenheter. Genom förstahandserfarenheter får eleverna uppleva med 

hela kroppen och konkretiserar många moment som skapar en förförståelse för det som senare 

kommer att beskrivas i till exempel olika läromedel.

  FÅ MÖJLIGHETEN ATT ...
• lära sig mer om vem som lever och vad som växter
   vid strandkanten och i sötvattensdammar

• utforska i undersökning och prova teorier

• få kunskap om vad som krävs för att få tillgång till rent
   vatten och vad som krävs för att rena avloppsvatten

• lära sig om sin egen påverkan och få redskap för sin
   handlingskompetens utifrån ett hållbarhetsperspektiv Läs mer om lektionspaketen på malmo.se/pedagogiskakartor/lektionspaket

BIOLOGI 
HÅVA I DAMM, MATERIAL FÖR ÅK 7–9. (Bildkorten går utmärkt att använda i alla åldrar.)

Det finns en stor tillgång till dammar i Malmös närområde som är lämpliga för 
håvning. Här finns ett lektionsförslag kring hur man kan arbeta med håvning i söt-
vattensdammar. Materialet bygger på de praktiska erfarenheter som fältstudien
ger och innefattar både för- och efterarbete. Det finns även bildstöd som hjälper
både pedagogerna och eleverna.

VATTNET I STADEN ÅK 4
Vatten finns på skolan och hemma, men hur kommer det dit, hur mycket används
och vart tar det vatten vägen som spolas ner i toaletten? Lektionsmaterialet inne-
fattar förutom arbete i skolan två studiebesök, ett på Kretseum och ett på avlopps-
reningsverket i Klagshamn. För att förstå berednings- och reningsprocesser får
eleverna laborera med att bereda och rena vatten. Syftet är att eleverna ska få syn
på skolans och hemmets egen vattenförbrukning, vad som krävs för att få tillgång
till rent vatten och vad som krävs för att rena avloppsvatten. Eleverna får även
fundera över vad de skulle kunna göra för att minska just sin vattenförbrukning.

VI OCH NATUREN I ÖRESUND, ÅK 2–3
Hälften av Malmö kommuns yta består av vatten, trots det är det många av oss som
inte riktigt vet vad och vem som lever i vårt närmsta vatten. Eleverna lär sig vem
som lever och vad som växter vid strandkanten. Vid Öresunds strandkant ska elev-
erna samla in data och dokumentera sin fältstudie. De förbereder sig i klassrummet
genom att placera sig själv på kartan, både lokalt och globalt, sett ur ett havspers-
pektiv. För att genomföra fältstudien finns en havslåda till utlåning via Marint
Kunskapscenter. Här finns allt material som behövs för att genomföra håvning. 

FYSIK
VILKEN FARKOST ÄR SNABBAST I VATTEN? ÅK 1 - 3
Genom ett undersökande arbetssätt får eleverna med sina pappersbåtar utforsaka
vilken utformning som är snabbast i vattnet. Här ger möjligheten att  utforska sina
funderingar i en återkommande undersökning på olika platser och prova sina
teorier.

GEOGRAFI
PLAST I HAVETS EKOSYSTEM ÅK 7–9, 
Människornas påverkan på naturen blir mer och mer synlig.  Plast är ett material
som används mycket, men hur påverkas vattnet och djurlivet utanför Malmö av
människans användning av plastprodukter? Genom att undersöka vardagen och
närmiljön får eleverna verktyg om sin egen påverkan och ges redskap för egen
handlingskompetens utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

VATTENMILJÖER GENOM PEDAGOGISKA KARTOR
UPPTÄCK

JUST NU ERBJUDER VI FÖLJANDE LEKTIONSPAKET

Läs mer om lektions-
paketen på malmo.se/

pedagogiskakartor/
lektionspaket


