
Læringsopplevelse for 1.-2.trinn

Samfunnsfag
Kompetansemål:
• Utforske og beskrive kulturminne og 

kultur- og naturlandskap i nærmiljøet

«Få ideer til hvordan du kan lære 
elevene å utforske og beskrive 

kulturminner i nærmiljøet ved bruk 
av Pages»



SamfunnsfagÅrstrinn

1.-2.trinn

Kjerneelementer
Undring og utforsking

Samfunnskritisk tenkning 
og sammenhenger

Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter trenes ved å 
beskrive kulturminnet og fortelle om 

boka til læringsvennen

Å skrive trenes ved å beskrive 
hvordan kulturminnet ser ut og 

hvordan menneskene levde Tverrfaglig tema
Bærekraftig utvikling



Kulturminner

Mål
Jeg kan utforske og 

beskrive kulturminner 
i nærmiljøet

Underveisvurdering
Elevene får utforske ved å 

oppleve et kulturminne, 
samtale om og undre seg 
over hvordan folk levde på 

den tiden. 

Lærer gir tilbake- og 
fremovermelding på arbeidet 

som er gjort i boka.

 Utstyr
Appen:
Pages



1 Forberedelse For lærer

1. Opprett en bok i Pages.Velg «Bøker 
liggende - Tom mal»

2. Lag forside med tittel 
«Kulturminner»

3. Sett inn beskrivelser av hva elevene 
skal gjøre på hver side: 

      • Ta bilder av kulturminnet
      • Ta film av kulturminnet og      
        beskriv det du ser når du filmer
      • Tegn kulturminnet
      • Tegn og beskriv de som levde på     
        den tida

Se eksempel på 
ferdig bok på 

Utforske og skape



2 Inspirere
Begreper

Kulturminner
Kulturminneloven

Helleristninger
Gravhauger

1. Snakk og vis bilder av 
begrepene elevene skal 
lære

2. Vis, fortell og forklar 
kulturminnet elevene skal 
oppleve



2 Inspirere
Spørsmål

De som levde på den tida:
Hvordan bodde de?
Hva spiste de?
Hvilke klær hadde de?
Hvordan var deres hverdag?
Hva likte de å gjøre?

1. Når dere utforsker 
kulturminnet eller når 
elevene jobber i boka kan 
du stille spørsmål som 
skaper undring og 
nysgjerrighet



3 Utforske og skape

1. AirDrop boka om 
kulturminner til elevene

2. Ta elevene med på tur til 
kulturminnet

3. La elevene fylle inn bilder, 
film, beskrivelser og 
tegninger i boka

4. La elevene vise hverandre 
hva de har gjort underveis



5 Dele

Hva har du lært om kulturminner?
Hvorfor er det viktig å vite noe om det?

Refleksjon

1. La elevene få vise boka til 
læringsvennen sin der de forteller om 
kulturminnet og om de som levde på 
den tiden:

      • Hvordan de bodde 
      • Hva de spiste 
      • Hvilke klær de hadde 
      • Hvordan hverdagen var
      • Hva de likte å gjøre
2.  I oppsummeringen med elevene 
reflekterer du rundt spørsmålene



«Gjennom mange år har Eplehusets utdanningsteam bygget opp en solid erfaring og 
kompetanse for å kunne tilby en helhetlig løsning til utdanningssektoren. I tillegg til å yte 
kompetanse på produkter, finansiering, tekniske løsninger og strategisk rådgivning 
gjennomfører Eplehuset også pedagogisk opplæring.»

«Vi vil inspirere, øke kunnskap og danne gode arenaer 
for læring. Sammen med dere ønsker vi å tilrettelegge for 
at barn og elever utvikler kompetanse for fremtidens 
samfunns- og arbeidsliv!»

Ta kontakt med oss om du ønsker å høre mer om vår 
pedagogiske opplæring ved å sende epost til: 
skole@eplehuset.no

mailto:skole@eplehuset.no

