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EXPEDITION OCH  
LÄROPLANSGRUNDERNA

Ett nytt läroämne

I läroämnet omgivningslära integreras ämnesområdena biologi, geografi, fysik, kemi 
och hälsokunskap, som undervisas i årskurserna 1–6. Otavas nya serie Expedition hjälper 
eleven att identifiera de tvärvetenskapliga perspektiv, som finns i de integrerade ämnena. 
Expedition stöder eleven att utveckla sitt förhållande till miljön och vardagen samt i 
att växa som människa. Läromedlet stöder elevens naturliga intresse för fenomen sin 
omgivning och vägleder eleven i att skaffa sig kunskap och att gestalta kunskapen.  
Eleven får också lära sig presentera sin kunskap med hjälp av nya redskap.

Värdegrunden i läroplanen lyfter fram att varje elev är unik och har rätt till god 
undervisning. Den grundläggande utbildningen ska främja välbefinnande, demokrati  
och aktiv medverkan i medborgarsamhället och undervisningen bygger på att eleven  
lär sig respektera mänskliga rättigheter, kulturell diversitet samt omfatta perspektivet  
för hållbar utveckling. De här värdegrunderna är stommen för valet av innehåll och 
arbetssätt i Expedition.

Mångsidig kompetens

Förmågan att tänka och lära sig (K1) är grunden för mångsidig kompetens. Expedition 
stöder elevens lärande och hjälper eleven att ställa frågor och att hitta svar i olika  
källor. I Expedition lär sig eleverna självvärdering, att göra iakttagelser, söka, bedöma, 
bearbeta, producera samt dela information och idéer. 

Läroämnet omgivningslära omfattar också kulturell och kommunikativ kompetens 
(K2). Expedition uppmuntrar eleven till att bekanta sig med olika kulturer både nära och 
fjärran. Läromedlet lockar eleven till att undersöka, skapa och fungera tillsammans med 
andra. Produktfamiljen Expedition erbjuder olika slags innovativa övningar och skapande 
uppgifter för att eleven ska kunna utvecklas i växelverkan med andra. 

Vardagskompetens (K3) är en del av ämnet omgivningslära. Expedition vägleder eleven 
i att ta vara på sig själv och andra. Eleven får lära sig om välmående, om hur man kan 
främja hälsa och om hur viktigt det är med trygghet. Eleven får också möjlighet att ta 
ansvar för sitt eget och andras arbete. Dessutom ska eleven ges möjlighet att ta ansvar 
för eget och gemensamt arbete och att utveckla sin sociala förmåga och förmågan att 
hantera sina känslor. Expedition ger basfakta om teknologi som underlättar arbetet. 
Materialet handleder eleven att utveckla sina konsumentkunskaper, lära sig göra val  
och att leva i enlighet med en hållbar livsstil. 
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Ett samhälle som svämmar över av information kräver att eleven ska kunna läsa och tolka 
den kunskap som olika kanaler förmedlar. Expedition drillar eleven i multilitteracitet (K4) 
och i digital kompetens (K5) genom att styra in eleven så att hen lär sig tolka, producera 
och bedöma olika texter i olika sammanhang. I den nya läroplanen avses med texter olika 
slag av information som kommer till uttryck genom verbala, visuella, auditiva, numeriska 
eller kinestetiska symbolsystem eller kombinationer av dessa. Texterna kan tolkas och 
produceras till exempel i skriven, talad, tryckt, audiovisuell eller digital form. 

Eleven lär sig att tryggt leta efter kunskap på nätet, på ett sätt som gagnar syftet  
och eleven lär sig leta reda på information samt att bedöma informationens pålitlighet.  
I Expedition får eleven också öva sig i att läsa och tolka bilder. 

Arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6) lyfts fram i Expedition med hjälp 
av grupparbeten och projekt, där eleven uppmuntras till att utveckla sin förmåga till 
samarbete, att ta ansvar för sitt eget arbete, att ivrigt försöka och att kunna lägga märke 
till och vikt vid sina framsteg. Upplevelser av att lyckas sporrar eleverna att lära sig mera, 
men också misslyckanden eller felaktiga lösningar är en del av lärprocessen och de ska 
utnyttjas på ett hänsynsfullt sätt i undervisningen för att främja lärandet. Eftersom det 
blir allt svårare att förutspå arbetskraven än tidigare ska eleverna i den grundläggande 
utbildningen utveckla allmänna färdigheter, som främjar intresse för och en positiv attityd 
gentemot arbete och arbetslivet. I skolan övar man sig i att arbeta både självständigt 
och tillsammans med andra. Dessutom lär man sig att fungera systematiskt och långsiktigt. 
I kooperativ inlärning lär sig var och en att gestalta sin uppgift som en del av en större 
helhet. Expedition ger ett starkt stöd åt förmåga att delta, påverka och bidra till en 
hållbar framtid (K7).

 Lärmiljöer och arbetssätt

Grunderna för läroplanen har utarbetats utgående från en syn på lärande där eleven har 
en aktiv roll. Eleven ska lära sig att ställa upp mål och lösa problem både självständigt och 
tillsammans med andra. Expedition hjälper eleven att koppla samman ny kunskap och nya 
begrepp med tidigare kunskap så att eleven kan lära sig ännu flera begrepp och fördjupa 
förståelsen för lärandet. Tack vare innehållet lär eleven sig lösa problem såväl i sitt eget liv 
som utanför skolan. Eleven tillägnar sig nya kunskaper och färdigheter och lär sig samtidigt 
att reflektera över sitt lärande, sina upplevelser och sina känslor. Positiva känslor, glädje 
över att lära sig och nyskapande verksamhet, främjar lärandet och sporrar eleven att 
utveckla sin kompetens. 

Expedition uppmuntrar eleverna att genom samarbete i och utanför skolan bekanta sig 
med närmiljön och göra det på ett funktionellt sätt genom att undersöka, fråga och 
reflektera. Varierande arbetssätt stöder och vägleder elevgruppens och varje enskild 
elevs lärande. Mångsidiga arbetssätt för med sig glädje i lärandet, erfarenheter av att 
lyckas och mångsidiga arbetssätt stöder elever i olika åldrar mot innovativt handlande. 
Erfarenhetsbaserade och funktionella arbetssätt uppmuntrar till att pröva, experimentera 
och ger utrymme för aktivitet, kreativitet, motion, lek och upplevelser för elever i olika 
åldrar och det är motiverande.

Digital kompetens är en viktig medborgarfärdighet och en väsentlig del av en mångsidig 
lärmiljö. Digital kompetens stöder elevens individuella lärstig genom att eleven lär sig se 
sambandet i att lära sig både i skolan och hemma under fritiden. I Expedition får man öva 
sig i digital kompetens under olika projektarbeten. En mångsidig användning av digitala 
verktyg ger eleven möjligheter att synliggöra sina tankar och idéer på olika sätt och 
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utveckla sin kunskap om nätverk samt bilda nätverk. Fotografering och videofilmning 
kan göra iakttagandet av naturen intressant på ett nytt sätt. För lärare och elever, som 
använder Expedition, för det digitala materialet in innovativt lärande. Det digitala 
materialet stärker elevernas delaktighet och samarbetsförmåga. I valet av arbetssätt kan 
både elev och lärare dra nytta av de möjligheter spelen som erbjuds i Expedition ger. 

Integration och ämneshelheter 

Integrerad undervisning stöder en enhetlig grundutbildning. Målet med att integrera 
undervisningen är att eleven ska förstå sambandet och relationerna mellan de fenomen 
som studeras. Expedition hjälper eleven att förstå sambanden mellan tvärvetenskapliga 
lärområdena och den kunskap samt expertis som där presenteras. Eleven lär sig också 
strukturera lärområdena i meningsfulla helheter. Eleverna får redskap att se att de i 
framtiden kommer att ha nytta av den lärdom som skolan erbjuder.

Handledning, differentiering och stöd

Med differentiering i undervisningen menas studiernas bredd, djup och arbetstakt med 
beaktande av elevernas olika inlärningsnivåer och metoder som främjar differentiering. 
Differentiering styr valet av arbetssätt. Differentiering tar hänsyn till den enskilda  
elevens behov och ger eleven möjlighet att gå vidare i egen takt. Differentiering ska  
ge eleven möjlighet att utveckla sina färdigheter, ge motivation och skapa arbetsro.  
Med differentiering kan man förebygga behovet av stödundervisning. 

I materialet till läraren finns övningar som klassen kan utföra och där finns förslag  
på mångsidiga metoder där lärandet kan ske via olika kunskapskanaler. Expedition 
tar hänsyn till elevens utvecklingsnivå, förutfattade åsikter och kunskapserfarenheter. 
Att genomföra undersökningar, att arbeta i grupp och att lyckas med differentierade 
övningar, ger en känsla av framsteg. Produktfamiljen Expedition erbjuder material 
på olika nivåer och det finns många förslag på hur materialet kan användas på 
endamålsenliga sätt. 

Bedömning i ämnet

Syftet med bedömningen är att handleda och sporra eleven i studierna. Elevernas 
lärande och arbete ska bedömas mångsidigt. I den nya läroplanen läggs tyngdpunkten 
på bedömning som främjar lärande. Expedition vägleder eleven i att planera, observera 
och bedöma. Expedition presenterar arbetssätt som hjälper eleven att förstå sin egen 
lärprocess och synliggör elevens framsteg under hela lärprocessen.

I början av terminen planeras vilka läromål som ska nås. Man iakttar olika arbetssätt och 
i slutet av terminen utför man en självvärdering. Arbetssätt som främjar kommunikation, 
interaktion och delaktighet stöder eleven så, att eleven ska kunna lägga märke till sina 
starka sidor och hitta de luckor i kunskapen som saknas och behöver fyllas i.

Det digitala materialet öppnar upp mångsidiga möjligheter för lärandet och ger eleven 
möjlighet tack att påvisa sitt kunnande. Tack vare det digitala materialet får både eleven 
och läraren snabb respons på arbetet. 

I olika projekt och undersökningar fokuserar man på att bedöma enbart vissa delområden 
enligt de uppställda målen. Positiv respons och uppmuntran stöder motivationen så att 
eleven vill genomföra undersökningar, utveckla sig och bli skickligare i studierna. 
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Mål för undervisningen i omgivningslära i årskurserna 1–2

Grundtanken i Expedition är att stöda elevens naturliga nyfikenhet för omgivningen  
och att inspirera eleven till att undersöka den omgivande världen samt hjälpa eleven  
att inse att omgivningslära är viktig för hen (M1–M2). Läromedlet uppmuntrar att verka  
för hållbar utveckling i närmiljön och i skolan (M3).

Expedition uppmuntrar eleven att uttryckligen gå på expedition – undersöka, röra sig 
och göra utflykter i sin närmiljö. Namnet på läromedlet och produktfamiljen har valts 
med tanke på att man i den nya läroplanen och i ämnet omgivningslära poängterar 
undersökningsfärdigheter (M4–M11). Eleven uppmuntras i att röra sig i naturen och  
till att arbeta i grupp. 

Ett funktionellt lärande grundar sig på sinnesförnimmelser och som hjälpmedel används 
forskningsutrustning samt digital kommunikation i olika lärmiljöer. Expedition lär eleven 
att ställa frågor och handleder eleven i att mångsidigt beskriva, jämföra och klassificera 
organismer, livsmiljöer, fenomen, material och situationer samt namnge dessa. 

Expedition hjälper också eleven att agera på ett tryggt och säkert sätt, följa givna 
anvisningar och förstå motiveringarna för dem. De olika delarna i produktfamiljen  
Expedition hjälper eleven att strukturera omgivningen, den mänskliga verksamheten och 
fenomen som förekommer i den med hjälp av begrepp inom de olika ämnesområdena 
i omgivningslära. Expedition stöder eleven i att använda informations- och kommunika-
tionsteknik (M12–M13). I övningarna uppmuntras eleverna att uttrycka sig, lära sig  
motivera sina åsikter och att reflektera över faktorer som främjar växande, utveckling,  
hälsa och välbefinnande (M14–M15).

Mål för undervisningen i omgivningslära i årskurserna 3–6

Expedition väcker och upprätthåller elevens intresse för omgivningslära och hjälper eleven 
att inse att samtliga ämnesområden i omgivningslära är viktiga för hen. De moderna 
illustrationerna med barnfigurer och exempel som härstammar från en värld som eleven  
kan känns igen sig i, är en av fördelarna med Expedition (M1). Eleven sporras att ställa  
upp mål för sina studier, att arbeta långsiktigt för att uppnå dem, att analysera sina 
kunskaper i omgivningslära samt att agera för och främja hållbar utveckling. (M2–M3).

Alla delar i produktfamiljen Expedition innehåller uppgifter där eleven ska genomföra 
undersökningar. Tack vare de här uppgifterna, som hjälper eleven att genomföra 
undersökningar, kan eleven dra slutsatser utgående från resultaten och lära sig se samband 
mellan orsak och verkan (M4–M6). Expedition hjälper eleven att förstå betydelsen av 
vardagliga tekniska tillämpningar, hur de fungerar och används samt inspirerar eleven att 
pröva, upptäcka och skapa nytt tillsammans med andra (M7, M11). Eleven inspireras att 
uttrycka sig, ta ansvar och lyssna på andra. (M8–M10).

Tack vare läromedlets inspirerande grepp stannar de centrala begreppen i omgivningslära 
i elevernas minne. Eleven lär sig att söka tillförlitlig information, uttrycka olika synpunkter 
och motivera dem samt tolka och kritiskt bedöma informationskällor och synvinklar samt 
att strukturera sitt kunnande (M12–14). De tydliga bilderna och kartorna i Expedition får 
eleven att känna igen växt- och djurarter. Expedition handleder också eleven i geografiskt 
tänkande och hjälper eleven att iaktta sin omgivning och hela världen, förstå människans 
uppbyggnad, samt att lära sig använda kartor och andra geomedier (M15–16). Genom 
exemplen i Expedition lär sig eleven känna igen fysikaliska fenomen i vardagen (M17). 
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I Expediton får eleven lära sig undersöka, beskriva och förklara fysikaliska fenomen 
i vardagen, naturen och tekniken samt lägga grund för förståelsen av principen om 
energins bevarande. Eleven får också förklara kemiska fenomen, ämnens egenskaper och 
omvandlingar samt lägga grund för förståelsen av principen om materiens bevarande.  
Till exempel tas vattnets kretslopp upp, likaså återvinning som en del av fysikens och 
kemins helheter (M17–M18). Expedition vägleder eleven att förstå delområdena inom 
hälsa, betydelsen av sunda vanor och eleven får tillämpa sina kunskaper om hälsa i 
vardagen (M19).

Ämnesområdena enligt årskurs
Expedition 1:
Omgivningslära som läroämne, egna iakttagelser och erfarenheter, klassen och regler, 
planritningar, trafiksäkerhet och trafikregler, skolgården, de vanligaste organismerna 
i Finland, gårdskarta, Finland som stat, fysisk integritet, emotionella färdigheter, 
förhindrande av sjukdomar och färdigheter i egenvård i vardagen, årstider och månader, 
väder, djur och vinter, säkerhet på isar, människans växande och utveckling, kroppen, 
sinnena, parken som livsmiljö, dragningskraft och friktion, sol, luft, vatten, vår och odlandet 
av växter, naturskydd.

Expedition 2:
Trafiksäkerhet, genomförandet av undersökningar som arbetssätt, trädgården, höstens 
skörd, inhemska produkter, dricksvattnet, husdjur, näringsproduktion, matvanor, återvinning, 
skogen som livsmiljö, rättigheter och skyldigheter vid utflykter, människokroppens olika 
delar och hälsofostran, förstahjälp, säkerhet hemma – i skolan och på nätet, socialt hållbar 
utveckling, djur på stranden, näringskedjan i vattnet, tryggt på sjön, ekologisk semester.

Expedition 3:
Fungera i grupp, komma överens, trafikregler, cykelvård, naturstudier, trädgårdens växter 
och djur, barr- och lövträd i Finland, utflykter, olika kartor, Finland och finländarna, 
städerna i Finland, vattnets kretslopp, väderfenomen, vårtecken.

Expedition 4:
Roller i grupp, klokt agerande på nätet, ansvar och förpliktelser i hemmet, hälsovård, 
husdjur och objudna gäster i hemmet, hushållsmaskiner och säkerhet i hemmet, konsumtion 
och strävan efter att förminska avfall, livet på lantgården, åkerns grödor blir mat på 
bordet, hälsosam näring, vattnet som människan förbrukar, förutsättningar för livet i 
Norden och Baltikum, förutsättningar för att leva vid vattnet.

Expedition 5:
Studievanor och umgänge, delaktighet och påverkan, stadsnatur, växter och djur, 
fotosyntes, förbränning, brandsäkerhet, atmosfären, klimatförändring organismernas 
historia, faserna i människans växande och utveckling, pubertet, syn och ljus, ljud och 
hörsel, Det europeiska klimatet, tillväxt och befolkning, barrskogar i norr, djur som 
övervintrar, närrymden, livet i Amerika, tekniska maskiner som underlättar arbetet, vår i 
trädgården. 

Expedition 6: 
Livet i skog och kärrmarker, vattnets kretslopp och vattenrening, vattnets egenskaper, 
världshaven, energiproduktion och förbrukning, hälsosam livsstil och fysiskt välmående, 
rusmedel, människorelationer, sexualitet, känslor och psykiskt välmående, solsystemet, 
resande, Afrika och Australien, Asien som ekonomisk maktfaktor.


