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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredningsenheten 
Malte Loman 
Anton Mälberg 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-10-20 

Svar på motion: Naturskolan – Att lära ute, är 
inne 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Naturskolan – Att lära ute, är 
inne. 

Sammanfattning 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 7 februari 2022 
föreslagit att Täby kommun ska inrätta en naturskola för att säkerställa att Täbys 
grundskoleelever får tillgång till den biologiska kompetens som behövs för att 
klara sig i morgondagens samhälle. 

I förslaget till verksamhetsplan för år 2023 beskrivs hur barn- och 
grundskolenämnden ska åstadkomma önskad utveckling av kommunens 
gemensamma utvecklingsområden. Nämndens utvecklingsområden inbegriper 
inte inrättandet av en naturskola. Elever i Täbys grundskolor får redan idag goda 
möjligheter att utvecklas i enlighet med målen inom de naturvetenskapliga 
ämnena inom ramen för ämnesundervisningen.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. 

Barn- och grundskolenämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 
21 september 2022, § 67. 

Tjänsteutlåtande 
2022-09-23 
Dnr KS 2022/34-61 
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Ärendet 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 7 februari 2022 
föreslagit att Täby kommun ska inrätta en naturskola för att säkerställa att Täbys 
grundskoleelever får tillgång till den biologiska kompetens som behövs för att 
klara sig i morgondagens samhälle. 

Motionären lyfter fram naturskolan i Sollentuna som ett exempel. Naturskolan är 
en kommunövergripande resurs för utomhuspedagogisk verksamhet och syftar 
bland annat till att väcka intresse och engagemang för den lokala naturen, sprida 
utomhuspedagogiska metoder och stimulera till skolutveckling inom natur-
vetenskap. 

Motionären hänvisar även till källor som pekar på vikten av kunskaper inom 
naturvetenskap och biologi och gynnsamma effekter på elevers minne av att lära 
utomhus. 

Täbys grundskolor har enligt läroplanen för grundskolan och fritidshemmet 
(lgr22) ett ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola ska kunna 
använda kunskaper från de naturvetenskapliga kunskapsområdena för vidare 
studier, i samhällsliv och vardagsliv. Skolenheterna har stor frihet att styra sitt 
arbete mot uppställda mål och bedöma vad som är en relevant insats i det 
enskilda fallet.  

I förslaget till verksamhetsplan för år 2023 beskrivs hur barn- och 
grundskolenämnden ska åstadkomma önskad utveckling av kommunens 
gemensamma utvecklingsområden. Nämndens utvecklingsområden inbegriper 
inte inrättandet av en naturskola.  

Elever i Täbys grundskolor får redan idag goda möjligheter att utvecklas i 
enlighet med målen inom de naturvetenskapliga ämnena inom ramen för 
ämnesundervisningen. I kursplanen för biologi beskrivs exempelvis att 
undervisningen ska behandla djur, växter och svampar i närmiljön samt inrymma 
fältstudier, observationer och experiment. 

Genom kollegialt lärande samverkar lärare i ämnesnätverk där de delar och 
utbyter erfarenheter om hur de praktiska målen inom respektive ämne bäst nås. 
Därigenom ges lärarna det mandat de enligt läroplanen har att utforma 
undervisningen utifrån målen inom respektive ämne, elevgruppens önskemål och 
behov samt utifrån sitt professionella omdöme. 
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Barn- och grundskolenämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 
21 september 2022, § 67. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Maria Assarsson 
Utbildningschef 

Bilagor 

1. Motion, Naturskolan – Att lära ute, är inne, daterad den 7 februari 2022 

2. Protokollsutdrag från barn- och grundskolenämnden, daterat den 21 
september, § 67 

3. Tjänsteutlåtande från barn- och grundskolenämnden, daterat den 18 
augusti 2022 
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