Gården som pedagogiskt hjälpmedel
Projektet drivs i samarbete mellan skolan i
byn och gården, och både lärare och Åsa från
gården har gått en utbildning i Norge där man
utvecklat den här undervisningsformen. En
av tankarna bakom idén är att nå alla elever,
även de som ibland har svårt att sitta still i ett
klassrum. Här får man vara aktiv, och använda
alla sinnen.

– Använd gården som pedagogiskt hjälpmedel! Det
uppmanar Åsa, som driver en gård i byn Oviken
i Jämtland. Där tar man sen flera år tillbaka emot
elever i olika åldrar i skilda undervisningssituationer. Det kan vara allt från matematikuppgifter
som att lista ut gödselbassängens omkrets och volym
till att mata kalvar och höns och odla potatis.
– Den största förtjusningen visar barnen över djuren,
säger Åsa. De vill alltid vara mera med dem. Då ska
man tänka på att den här skolan ligger på landet där
de flesta barn ändå har en nära kontakt med djur
och natur. Barn i förskolor och skolor i storstadsområden borde alla få chansen att göra det här! Att
besöka en gård är ett bra sätt att få förståelse för var
maten kommer ifrån.

– I maj månad ska vi så havre och eterneller för
att använda till julpyssel. Det ska bli kärvar och
halmstjärnor. Förra julen gjorde vi smör och
grynost (en jämtländsk specialitet som är ett
mellanting mellan keso och messmör) som vi åt
till tunnbröd på julavslutningen här på gården,
berättar Åsa.

Tips

Visste du att man uppskattar vikten hos en ko genom att mäta den runt magen med ett speciellt
måttband? Det gjorde man redan för flera hundra år sedan. I programmet ”Otroligt antikt”
visades ett rep med knutar på olika ställen som använts för att uppskatta vikten hos tjurar.

Morgonsamling på gården vid Oviken i Jämtland.
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Ett sätt att nå en bondgård är att ta kontakt med LRF
(www.lrf.se) och deras skolkontakt som finns i varje län.
Det varierar från län till län vad gårdarna kan erbjuda
och vad kostnaden är. På många håll i landet finns
också 4-H gårdar som har skolverksamheter.
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– Det händer mycket med dynamiken i grupperna,
här finns något för alla barn och man kan få visa
att man är duktig på olika saker. Odlingsprojekten
innebär allt från beredning av jorden, sådd, ogräsrensning och till slut skörd. Skörden tar man förstås med
tillbaka till skolan och äter upp. Eget smakar bäst!

Vid mjölkbaren

