
Uteklassrummet på Eden

Bakgrund

Edens skola har en kulturprofil och den beskrivs på olika vis i verksamheten. Uteklassrummet är en 
del av Edens kulturprofil.

Vad är kultur?

Att förklara begreppet kultur kan vara en svår, nästintill omöjlig uppgift. Det finns flera olika 
beskrivningar som ändå på olika sätt hänger samman med varann. Vi vet  hur stora effekter kulturen
kan ge och vilken positiv inverkan den har på oss som människor. Kulturen vill vi bevara så att 
nästkommande generationer kan glädjas av den. Det kan handla om musik, lekar, konst, arkitektur, 
normer, kläder, ritualer, lekar, sägner, religion, litteratur, miljöfrågor m.fl.

Vi använder oss av två olika begrepp för att beskriva kultur. Det humanistiska och det 
samhällsvetenskapliga begreppet.

I det humanistiska räknar man in den konstnärliga kulturen och detta kallas även för det kvalitativa 
kulturbegreppet.

Den samhällsvetenskapliga kulturen kallas även för den antropologiska eller kvantitativa kulturen. 
Här syftas främst till det som är socialt överfört som levnadsmönster hos olika grupper av individer.

Uteklassrummets arbete beskrivs bäst under den samhällsvetenskapliga kulturen.

1. Skolans värdegrund och uppdrag

Skolans uppdrag

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan 
påverka och att skaffa 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. 

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och
balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den 
sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och
en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. 

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även 
hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas. 



2. Övergripande mål och riktlinjer

2.1 Normer och Värden
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 

Mål

Skolans mål är att varje elev 

 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

2.2. Kunskaper
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för
varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska 
utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning 
under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen 
balansera och integrera kunskaper i sina olika former. 

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

 kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 
humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 
vardagsliv, 

 har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, 
 har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och

samhället.

Handlingsplan

Edens skola vill att eleverna skall ha odlat och skördat ett visst par gånger under deras tid från 
F-klass till årskurs 6.

Odling, skötsel och skördandet sker vart tredje år av respektive arbetslag årskurs 1-3, 4-6 och 
F-klass tillsammans med fritidshemmet.  

År 1 (året 2018)
Årskurs 1-3 har ansvar för odling, skötsel och skördandet. Arbetslaget planerar upp och ansvarar.

Syfte Biologi: Med kunskaper om naturen får människor redskap för att påverka sitt eget 
välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. 
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i 
människokroppen, naturen och samhället. 



Centralt innehåll åk 1-3 NO

Året runt i naturen 
 Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. 
 Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. 
 Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn

på några vanligt förekommande arter.
 Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Kropp och hälsa 
 Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. 

Kunskapskrav i Biologi åk 1-3

 Eleven ska kunna ge exempel på livscykler hos några växter 

Syfte Samhällskunskap: Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga 
erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra 
uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet 
meningsutbyte om samhällsfrågor. 

I slutet av åk 3 på Eden ska alla elever ha

 odlat minst en gång
 skördat
 tillagat något de skördat

År 2 (året 2019)
Årskurs 4-6 har ansvar för odling, skötsel och skördandet. Arbetslaget planerar upp och ansvarar.

Syfte Biologi: Med kunskaper om naturen får människor redskap för att påverka sitt eget 
välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. 
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i 
människokroppen, naturen och samhället. 

Centralt innehåll åk 4-6 Biologi

Natur och Samhälle
 Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar 

utveckling. Ekosystemtjänster t ex nedbrytning och pollinering.
 Växters liv, fotosyntes och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta 

har,  t ex för jordbruk.
 Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och den icke levande miljön.
 Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Biologins metoder och arbetssätt
 Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Kunskapskrav i Biologi åk 4-6

 Eleven skall ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp.



 Eleven skall kunna genomföra enkla fältstudier.
 Eleven skall kunna samtal om och diskutera frågor som rör naturbruk och ekologisk 

hållbarhet.
 Eleven skall ha kunskap om människans beroende av och påverkan på naturen och göra 

kopplingar till organismens liv och ekologiska samband.

Syfte Samhällskunskap: Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga 
erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra 
uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet 
meningsutbyte om samhällsfrågor. 

I slutet av åk 6 på Eden ska alla elever ha

 odlat minst en gång
 skördat
 tillagat något de skördat

År 3 (året 2020)
F-klass tillsammans med fritidshemmet har ansvar för odling, skötsel och skördandet. Arbetslaget 
planerar upp och ansvarar.

Mål hämtat från centrala innehållet Lgr 11 del 3. Förskoleklassen och del 4. Fritidshemmet
Fritidshemmet
”Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik 
och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om 
företeelser och samband i omvärlden.”

 Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på 

andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Förskoleklassen
 Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel 

genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser.

 Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande 
arter.

 Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Sommarlovet
Under sommarlovet vattnar och sköter den personal som är i tjänst.
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