
Expedition kulturarv 
Digital kulturmiljökarta för skola

En kort introduktion för dig som är pedagog



Vad är Expedition kulturarv?
En digital webbkarta innehållande:

• Fornlämningar, byggnader, 

kulturmiljöer, sägner och bilder.

• Extramaterial och mer information 

finns på vår webb.

• Verktyget är helt fritt och gratis att 

använda.



Hur kan du använda kartan?
I undervisningen, bland annat i:

• Historia 

• Geografi

• Natur och miljö

I fritidsverksamheten: 

• Som inspiration till utflykt

Du kan använda kartan på en dator, 

surfplatta, mobil eller skriva ut 

på papper.



Stöd i undervisningen – åk 1 - 3

• Hemortens historia. Vad 

närområdets platser, byggnader 

och vardagliga föremål kan 

berätta om barns, kvinnors och 

mäns levnadsvillkor under olika 

perioder. (Lgr11, s 197)

Expedition kulturarv kopplar till Lgr11 på flera punkter. 
De tydligaste är dessa:

• Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga 
uttryck. (Lgr11, s 198)



Stöd i undervisningen – åk 4 - 6
• Fältstudier för att undersöka 

natur- och kulturlandskap, till 

exempel hur marken används i 

närmiljön. (Lgr11, s 199)

• Exempel på hur forntiden, 

medeltiden, 1500-talet, 1600-talet

och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, 

språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. 

(Lgr11, s 208)



Stöd i undervisningen - fritids
• Utevistelse under olika årstider, 

samt närmiljöns möjligheter till 

vistelse i naturen och på andra 

platser för fysisk aktivitet och 

naturupplevelser. 

(Lgr11, rev. 2019, s. 25)



Extramaterial finns på vår webb
Här finns:

• Lärarhandledning

• Pedagogiskt material

• Story maps och andra tips

• Länk till kartan

www.regionhalland.se/expeditionkulturarv

http://www.regionhalland.se/expeditionkulturarv


Kartan 

Direktlänk: https://bit.ly/2wuKUsz

https://bit.ly/2wuKUsz


Innehållet utvecklas löpande
Expedition kulturarv fylls på 

kontinuerligt med mer material, 

såsom fler punkter i kartan, mer 

extramaterial och så vidare.  

Vi tar gärna emot berättelser om 

hur du och din elevgrupp använder 

kartan!



Kontakt
Dela gärna med dig av feedback 

och tips till mig!

Johanna Petersson, kulturarvsutvecklare 

Region Halland 

Johanna.e.petersson@regionhalland.se

Tel. 073 341 20 61

mailto:Johanna.e.petersson@regionhalland.se
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