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Gården som pedagogisk resurs 

1. Inledning 

 

Med det här arbetet vill jag presentera ett förslag till samarbete mellan skolan och vår gård, 

Hammars säteri i Väse. Jag vill försöka starta ett arbete där vi utnyttjar gården som 

pedagogisk resurs. På gården odlar vi spannmål och vall på 115 hektar. Vi har köttproduktion 

av nöt och lamm. Vi har en vallhund, två katter samt några hönor för egen äggkonsumtion. Vi 

har 250 hektar skog samt närhet till Vänern. 

Vi som brukar gården heter Svante och Marianne Ingemarsson, drygt 50 år. Vi har tre barn 

mer eller mindre utflugna. Vi har båda utbildning inom lantbruk. Marianne har dessutom 

yrkeslärarutbildning 

inom naturbruk 

samt har arbetat 

som lärare i ca 15 

år. Vi tycker båda 

om att fixa det 

mesta på gården 

själva. Allt från 

matlagning, 

bakning, slakt, djurskötsel, trädgårdsarbete, svetsning, snickring, målning och det rena 

jordbruksarbetet förstås. Vi tycker om att se resultat av det vi gör. Våra barn och deras 

kamrater har alltid fått delta i arbetet efter förmåga och intresse.   

Under ett antal år har vi sysselsatt två pojkar 

som inte fungerat så bra i gymnasieskolan. 

Det har delvis varit ett samarbete med skolan 

och delvis en anställning. 

 

Våra fritidsintressen kan man säga är 

skidåkning samt sång och musik. Svante 

spelar lite gitarr och Marianne sjunger i kör.  
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Varje vår när våra tackor kommer igång och lammar här på gården så får jag känslan av att 

jag vill att fler människor, framförallt barn ska få uppleva glädjen i att se nya liv komma till 

världen. Att fler skulle få uppleva hur avkopplande och trevligt det är att pyssla om lammen 

och tackorna. Hur härligt det är att ”tvingas” gå ut tidigt på morgonen eller sent på kvällen för 

att det är någon stackare som inte får mjölk av sin mamma. Den härliga tillfredställelsen när 

resultatet av min omsorg blir att ett litet klent lamm överlever är lika fantastisk som motsatsen 

när det inte går bra. Dessutom upplever man något speciellt i naturen morgon och kväll när 

det är lugnt och tyst. Fåglar vaknar eller håller på att slå sig till ro.  

De flesta vuxna människor idag har upplevt något av det som en lantgård kan erbjuda ifråga 

om djurfödslar eller härlig grönska eller hölass. De har en förankring i verkligheten, de har 

fått lukta, känna på, uppleva. De vet var vi har vårt ursprung. Hur våra förfäder hade det och 

var vår mat kommer ifrån. För de som är unga idag är inte den kopplingen självklar. De flesta 

bor i städer, går i en ganska teoretisk skola i minst 13 år. För många tar datorn mycket av 

deras fria tid. De blir rotlösa och får dålig verklighetsförankring. De får svårt att se nyttan 

med livet, var de har en uppgift att utföra. Många unga lever i en konstgjord värld utan 

levande varelser där det inte spelar någon roll om en varelse dör för man kan skapa en ny. De 

får svårt att ta till sig kunskaper av olika slag som de ska lära sig i skolan när de inte har något 

att hänga upp kunskapen på. Dagens ungdomar vistas mer och mer inomhus. Skolan är 

mestadels inomhus. Datorer är i stort sett alltid inomhus. Väldigt många idrottsgrenar tränas 

numera inomhus. Det här leder till att fler och fler lider av allergier samt att många ungdomar 

blir deprimerade. Motion och fysisk aktivitet liksom solljus lindrar nedstämdhet. På en gård 

finns alla möjliga saker att hänga kunskap på. Det finns stora möjligheter att skaffa sig 

begrepp om verkligheten. Det finns också många arbetsuppgifter där man lätt kan se resultat 

av det man gjort. Det mesta av arbetet på en gård sker utomhus. 

 

I rapporten beskriver jag under visioner och mål vad gården som pedagogisk resurs innebär. 

Hur man skulle kunna använda sig av gården som undervisningsarena. Jag jämför med hur 

man arbetar med detta i vårt grannland Norge. Under provprojekt beskriver jag ett samarbete 

jag har gjort under 2010 med årskurs sex i Väse skola, genomförande och utvärdering. Under 

mina reflektioner tar jag upp sådant som jag kommit på under arbetets gång och som man bör 

tänka på för att inte stöta på problem. Jag ger där också ett förslag på hur man skulle kunna 
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utveckla ett samarbete med Väse skola eller likväl andra skolor i Karlstads och Kristinehamns 

kommuner. 

2. Visioner och mål  

2.1 Varför använda gården som pedagogisk resurs? 

Med utgångspunkt ibland annat boken Utomhuspedagogik kan man göra några 

sammanfattningar: 

Varför ska man använda gården i skolan som en pedagogisk resurs? 

• Många barn och ungdomar idag har ingen eller väldigt lite kontakt med naturen. 

• För att vi i framtiden ska få ett hållbart samhälle med insikt om hur ett kretslopp 

fungerar är det viktigt att redan i unga år befästa miljöengagemang (Sjölander i 

Dahlgren 2007). Kunskap om var maten kommer ifrån, var vi människor har våra 

rötter. 

• Många känner sig stressade av krav från olika håll. Långvarig stress påverkar minnet, 

koncentrationsförmågan och möjligheten att lära sig nya saker (Grahn i Dahlgren 

2007). Hälsa såväl fysisk som psykisk grundläggs tidigt i uppväxten.  

• Att vistas tillsammans med djur gör människor lugna, stressnivån sänks. Djur 

stimulerar barnens mognad på många sätt. Djur gör barnen trygga, skänker tröst eller 

stimulerar till lek (Johansson 2005). 

• Många barn har svårt att ta till sig kunskap via ord och skrift. De behöver få arbeta 

med sina händer, använda sin kropp, prova på, se resultat, känna, lukta. Kroppen får 

inte bara vara ett stativ som bär upp huvudet (Szczepanski i Dahlgren 2007). 

• Ett klassrum är oftast fyrkantikt och väldigt strukturerat. Utomhus kan det hända 

oförutsedda saker, platsen är mer okontrollerad. Det ger eleven möjlighet till en 

helhetsupplevelse av verkligheten på ett annat sätt än i klassrummet. Barn behöver 

verklighetsanknytning att hänga upp skolans kunskaper på (Tiller 2002). 

• På en gård finns det många sysslor där man tydligt ser resultat av det man gjort vilket 

kan ge ett enormt lyft för självkänslan. Man får ett tydligt bevis på att man klarar av 

något som har betydelse. 

På vår gård finns naturen med både tama och vilda djur, skog, åker och äng med rika 

möjligheter till lärande. Det finns stora många tillfällen att träna s.k. nyckelkvalifikationer 

som självständighet, ansvar och kreativitet (Krogh och Gjötterud 2003). Att vistas i naturen 

och tillsammans med djur sänker stressnivån. Det gör oss lugna och harmoniska. Att förlägga 
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delar av undervisning för alla eller vissa elever på gården ger lärandet flera dimensioner; 

språkliga, motoriska, estetiska, känslomässiga, biologiska samt kulturella. Eleven får stora 

möjligheter att träna. Från skolan krävs det engagemang i form av en person som tror att det 

här är en bra idé så att vi kan samarbeta omkring vilka av skolans mål vi kan uppfylla. 

 

Eftersom allt som tränger in i människans intellektuella medvetande kommer dit genom 

hennes sinnen, är hennes första förstånd av sinnlig art. Våra första lärare i filosofi är våra 

fötter, våra händer, våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är inte att lära oss tänka 

förnuftigt; det är att lära oss lita på andras förnuft, att lära oss mycket och ingenting veta. 

(Rousseau i Dahlgren 2007 sidan 16). 

I mitt arbete på naturbruksgymnasiet har jag två exempel på händelser under senare år som 

stärker mig i tron på att verksamhet med ungdomar på gården är väldigt viktigt. 

Exempel 1: Det är höst och jag arbetar tillsammans med några elever i trädgården på skolan. 

Vi håller på att kratta löv och klippa häckar. Jag tar ett äpple från ett träd och äter. En elev 

utbrister – ”äter du äpplet direkt ifrån trädet”? Först förstår jag inte riktigt frågan, det är så 

självklart för mig.  Sen går det upp för mig att eleven inte har kopplat ihop äpplena på trädet 

med de äpplen vi köper i affären. 

Exempel 2: Vi ska röja gräs under elstaketet med hjälp av en grästrimmer. En elev som jag 

har med mig börjar med att säga att hon kan ingenting, hon säger det till och med flera 

gånger. Hon kan absolut inte starta trimmern. Jag hjälper henne. Efter att ha röjt ett tag snor 

sig gräset runt trimmerhuvudet. Eleven stannar motorn och rensar den från gräs och startar 

själv. Det här händer två – tre gånger. Jag ser eller hör på avstånd men det vet hon inte om. 

När jag återkommer till henne är det första hon säger att hon har lyckats starta trimmern flera 

gånger. Hon har faktiskt också röjt ovanligt fint och bra berömmer jag, speciellt runt 

stolparna. På eftermiddagen vill hon gärna fortsätta röja för hon tycker inte om att lämna 

hagen halvfärdig och hon tycker att det ska vara fint runt stolparna. Tänk vad lite kan betyda 

mycket för självförtroendet. 

2.2 Norge 

Vid universitetet för miljö och biovetenskap har man sedan 1995 arbetat för att ge barn bättre 

insikt i matens väg från jord till bord. Många viktiga mål i läroplanen kan uppfyllas genom att 

använda gården som undervisningsarena. Kurser för skolpersonal och jordbrukare ordnas för 

att utveckla samarbetet skola – gård. Projektet utvecklas under namnet levande lärande 

(www.livinglearning.org). 
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Genom arbetet med levande lärande har det skapats nya arenor för lärande som har främjat 

skolans utveckling. Genom detta samarbete öppnar man upp för en mångfald av lärostilar. 

  

I Norge har man länge haft en mängd olika verksamheter på gårdar som komplement till 

jordbruket. Det har varit arbetsträning, dagverksamhet och undervisning. Sedan 2001 har man 

samlat denna verksamhet under ett gemensamt namn ”in på tunet”-gården som resurs för 

hälsa, upplärning och social sektor. Levande lärande är som en del av in på 

tunetverksamheten. In på tunet räknas som ett utvecklingsområde i hela landet. 

(www.innpaatunet.no) 

 

2.3 Mitt mål 

Mitt mål är att jag ska ta emot 4-6 elever/dag under hela läsåret. Varje elev ska vara här 2 

dagar/vecka. Det innebär att jag sammanlagt kommer att ha 8-12 elever här. Vilka elever som 

ska vara här bestäms i samarbete med skolan och elevernas föräldrar. Det är de som känner 

eleverna som har möjlighet att bedöma för vilka barn/ungdomar det här skulle vara ett bra 

alternativ. Vi skulle tillsammans med barnen/ungdomarna bygga upp olika miljöer för 

uteaktiviteter där de kan vara med och planlägga, rita, konstruera och framförallt arbeta och 

bygga. Det kan t.ex. vara en jordkällare, en kåta, en grillplats eller ett enkelt växthus. I de här 

miljöerna kan sedan eleverna känna sig delaktiga när vi arbetar med kretslopp, odling, 

förvaring av produkter och samling för mat, avkoppling och diskussion.  

 

3. Provprojekt 

3.1 Planering av projektet 

3.1.1 Bakgrund till projektet 

Projektet är en del i en kurs som jag genomför under 2010. Kursen heter ”gården som 

pedagogisk resurs” och genomförs på universitetet för miljö och biovetenskap i Norge i 

samarbete med SLU i Skara. 

Bakgrunden till kursen och projektet är att jag vill skapa ett samarbete mellan skola och gård. 

Projektet är ett sätt att tänka efter och prova, samt dokumentera hur en sådan verksamhet 

skulle kunna gå till.  
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3.1.2 Mål  

Eleven: Eleverna ska få en helhetsupplevelse av verkligheten som senare i skolmiljön går bra 

att återkoppla till. De ska med hjälp av mig klippa ett får och bygga ett fodertråg. De ska vara 

fysiskt aktiva. De ska få arbeta med sina händer, prova på, se resultat, känna, lukta. De ska 

uppleva ett par roliga dagar som är annorlunda mot deras vanliga skoldagar. Ett viktigt mål är 

att det ska känna att de gör nytta att de gör något som behövs och som de får lyckas med.  

Skolan: Från läroplan för grundskolan vill jag framhålla följande mål i skolans uppdrag:  

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och 

lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 

förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 

Bonden: Vi ska få känna på hur det skulle kunna vara att ha ett samarbete med skolan på den 

egna gården på det här sättet. 

 

3.1.3 Innehåll 

En viktig och positiv händelse på vår gård under våren är lamningen och den pågår runt påsk. 

Några tackor blev inte klippta före lamningen på grund av kylan. Behov av klippning är stort. 

Det finns även två stycken flasklamm som behöver matas. Dessutom behöver de lite äldre 

lammen tillskottsutfodras och till det ändamålet behövs nya fodertråg. Vi kommer också att 

laga vår mat tillsammans utomhus över öppen eld. Av ullen som vi klipper ska vi prova på att 

tova. 

 

3.1.4 Ramfaktorer  

Gården ligger ca tre kilometer från skolan. Det är cykelavstånd för elever i årskurs 4-6 men ett 

problem är att många av eleverna åker skolbuss till skolan och har svårt att få med sig cykeln. 

Skolan ligger i ett litet samhälle med skogen alldeles nära där man har viss verksamhet med 

idrott och friluftsliv. Det är flera av lärarna i Väse skola som har visat intresse för mera 

uteverksamhet och är positiva till att använda sig av en gård som pedagogisk resurs. Det blev 

läraren i åk 6 som nappade på projektet. Eftersom dessa elever kommer att byta skola till 

höstterminen bestämde vi att genomföra två dagar under våren 2010. Därmed uteslöt vi 
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odlingsverksamhet som sysselsättning under dagarna. Om man odlar tycker jag det är viktigt 

att man också får skörda för att se resultat. 

Olika alternativa dagar för genomförande?  

Alternativ 1: Två dagar i vecka 16. En stor fördel är att jag har gott om tid då. 

Alternativ 2: Två dagar med minst två veckors mellanrum. Fördelarna med det skulle vara att 

eleverna får ett avbrott från skolan två gånger istället för en. De får något att se fram emot. 

Man kan följa upp det vi gjorde första gången på olika sätt. En nackdel med att ha en dag här 

och en dag där skulle vara risken att det dyker upp hinder på vägen i form av ändringar i 

schemat. Jag skulle också ha svårt att vara flexibel senare under våren då jag har mycket annat 

arbete. Även eleverna har många andra roliga aktiviteter under maj månad och det kan vara 

svårt att få tid med ytterligare aktiviteter.  

Vi beslutade att genomföra projektet veckan efter påsklovet enligt alternativ 1, med två dagar 

efter varandra. 

Läraren och jag diskuterade hur många och vilka elever vi skulle välja. Vi tror att kommunen 

är mest intresserad av att satsa pengar på barn med särskilda behov. Därför känns det redan 

här lämpligt att välja ut några stycken elever med särskilda behov.  

Vi bestämde oss för att 2-4st, helst 2 flickor och 2 pojkar kunde vara lagom.  

 

3.1.5 Elevernas nivå och förutsättningar 

Fyra elever i årskurs 6 blev utvalda, två flickor och två pojkar.  

Alla fyra hade diagnoser av olika slag så som dyslexi, dyskalkyli, ADHD. En elev har haft 

problem i tidigare skolor med att hamna i bråk men i Väse skola har det fungerat bra. En elev 

var ganska tyst och blyg. En elev pratar hela tiden och har varit med om det mesta tidigare. 

Vill gärna styra över de andra och tala om hur de ska göra. 

 

3.1.6 Läroprocessen 

Eftersom det bara var några barn och inte en hel klass som skulle komma till gården så kändes 

själva valet av barn viktigt. För att vistelsen ska bli positiv och själva läroprocessen fungera så 

måste eleverna själva vilja komma till gården. För att eleverna skulle känna sig trygga hade vi 

bestämt oss för att inte ta en ensam flicka eller pojke ihop med två eller tre av det andra könet. 

Föräldrarna måste vara informerade och tycka att det verkar vara en bra idé. Brev till 

föräldrarna, se bilaga. Föräldrarna skulle skriva på att det var ok att eleverna åkte till gården. 

Eleverna skulle vara på gården två dagar efter varandra i vecka 16. Fördelarna med det är att 



Gården som pedagogisk resurs 
Universitetet för miljö och biovetenskap 
Marianne Ingemarsson 
 

10 

 

det blir vissa saker som eleverna kan dag 2, de känner sig lite mera hemma och det blir lite 

mera helhet. Andra dagen kan vi slutföra det vi börjat med första dagen.  

 

Vi bestämde att jag skulle hämta eleverna med bil vid skolan. Vi planerade att först 

gemensamt titta runt på gården så att alla fyra vet var de ska vara och var de andra är. Sedan 

tänkte vi arbeta med två elever var (Svante och jag). Både Svante och jag skulle vara med 

barnen, vi arbetar i två grupper tre och tre. När vi arbetar får barnen möjlighet att se hur vi gör 

och sedan härma efter. Vi vill att de ska känna att vi gör arbetsuppgifterna tillsammans och att 

vi gör dem för att de behöver göras. Då tror vi att läroprocessen fungerar bäst. Vi vill få dem 

att känna att de gör ett riktigt jobb likaväl som att vi gör det. När vi är en så liten grupp har de 

också möjlighet att ha synpunkter på hur man skulle kunna göra eller fråga varför man gör 

som man gör.   

Aktiviteter under dagarna skulle vara följande: 

• Utfodra får och strö med halm hos fåren 

• Mata flasklamm 

• Klippa får och tova ull 

• Snickra fodertråg 

• Göra upp eld och laga mat över öppen eld 

Det var lite svårt att bedöma hur lång tid sysslorna skulle ta. Planen var att tovar ull gör vi om 

vi hinner. Fodertråg kan vi snickra ett tillsammans eller fyra stycken. Likaså kan vi klippa ett 

eller flera får. Klockan 11 gör vi ett avbrott för att elda och laga mat tillsammans. Skolbussen 

hem går klockan 14.10 då måste vi vara tillbaka till skolan. 

Dagarna kommer att se ut så här:  

08.30 Jag hämtar eleverna vid skolan med min bil. Samling vid trädgårdsbordet för 

genomgång av dagens arbete.  

09.00 Tillsammans utfodrar vi och ser till de djur som för tillfället behöver tillsyn. Efter det 

drar dagens arbete igång som består av fårklippning och snickring alt. tovning. 

11.00 Gör vi upp eld och lagar mat utomhus. 

11.30 Mat  

12.00 Arbete: slutför det vi gjorde på f.m. samt plockar in redskapen. 

13.30 Sammanfattning av dagen, fylla i loggbok. 

14.00 Återresa till skolan 
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3.1.7 Utvärdering 

Först och främst tänker jag vid dagens slut låta eleverna skriva ned vad de gjort/lärt sig utifrån 

följande frågor. 

Ditt namn: 

Dagens datum och dagens väder: 

Var har du varit, vad har du gjort, vad har du lärt dig? 

Har du arbetat tillsammans med någon? Vem? 

Vad har du ätit? 

 

Jag kommer att prata med föräldrarna och höra hur de har uppfattat barnens vistelse på 

gården. 

Jag kommer att be läraren skriva ned vad han tycker om projektet. 

Efter varje dag skriver jag anteckningar hur dagen förlöpte för att sedan kunna tänka efter hur 

det blev i jämförelse med vad vi planerat. Anteckningarna behöver jag också ha vid 

diskussion med läraren och föräldrarna. 

 

3:2 Genomförande av projektet 

 

Det mesta gick enligt planerna. Jag hämtade fyra härliga, förväntansfulla, vardagsklädda 

ungar vid skolan. Alla fyra var mycket trevliga, 

positiva och ”väluppfostrade”. 

När jag visat var vi bodde och var toaletten 

fanns och de satt på sig stövlar så satte vi oss ute 

runt trädgårdsbordet och pratade om varför de 

var här och vad vi skulle göra idag. Vi började 

med att hälsa på, klappa om och ge fåren mat. 

De fick räkna hur många får det var i varje box 

och mäta upp hur mycket mat de skulle ha. 

Sedan gick pojkarna med Svante till snickeriet 

och flickorna var med mig. Vi hann klippa ull 

och klövar på en tacka samt strö med halm och 

kela med lammen innan lunch.   
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Det var stor koncentration på skruvdragaren 

och pojkarna hann nästan färdigt varsitt 

fodertråg. 

        

 

Till lunch skar vi potatis, lök, rotfrukter och 

korv och la i ett foliepaket in i elden som vi 

gjort upp tillsammans.   

 

 

 

 

 

Efter lunch matade flickorna ett flasklamm med mjölk 

och pojkarna gjorde klart sina snickerier. När arbetet 

var klart satte vi oss ner och pratade om vad vi hade 

gjort idag, de fick också skriva ned det med egna ord.  

 

 

 

 

En liten tur med fyrhjulingen till den ihåliga 

eken var vi tvungna att hinna med innan vi måste 

skynda tillbaka till skolan.  
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Dag två såg ungefär likadan ut som 

dag 1 men vi bytte sysslor.  

Av ullen som vi klippt tovade vi 

hjärtan att sätta varma grytor på eller 

bollar att jonglera med. Till mat åt vi 

s.k. kolbulle. Det kan liknas vid 

pannkakor med fläsk som steks över 

öppen eld och äts med lingonsylt till. 

Vi gräddade också goda pinnbröd 

över elden.  

Jag hade med kameran hela tiden och tog lite bilder. 

När de båda dagarna var slut skickade jag bilder till 

läraren för att skriva ut till barnen. 

 

3:3 Utvärdering av projektet 

Alla fyra barnen verkade mycket nöjda efter de båda 

dagarna. 

Jag tror att eleverna fick en rätt bra helhet och att de 

kände att de gjorde nytta eftersom allt som vi gjorde 

var viktiga sysslor. Vissa sysslor återkom dag 2 vilket 

blev som en repetition. De förstår att det här gör man 

varje dag, det är inget vi bara gör för att ha något att 

göra när det kommer hit elever.  Vi klippte ett får och 

byggde två fodertråg varje dag. Alla fyra var fysiskt aktiva och arbetade med sina händer, de 

provade på alla sysslor med gott intresse. Min uppfattning är att de har haft två roliga dagar 

som var annorlunda mot deras vanliga skoldagar  

Eleverna tog stort ansvar speciellt vid matlagningen när de vaktade elden. Barnens berättelser, 

se bilaga 

Vi tyckte att vi fått en bra känsla för hur det skulle kunna vara att ha en verksamhet av det här 

slaget på gården. 
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Samtal med föräldrarna: Jag frågade om deras barn hade berättat något från dagarna hos oss? 

Jag frågade också hur de upplevde att just de blev uttagna till att få åka iväg om de kände sig 

utpekade? 

Förälder 1. Bara positivt, det roligaste han gjort. 

Vill bara äta pannkakor med fläsk i numera. 

Förälder 2. Jättetoppen! Hon pratar om de två dagarna hela tiden. Hon kände sig utvald. 

Det bästa hon gjort i hela sitt liv, nu vet hon att hon ska gå på Lillerud efter nian. 

Ni var så snälla och lärde ut så bra. 

Vi ska prata med läraren om att det borde finnas någon sådan här verksamhet hela tiden för de 

elever som behöver. 

Förälder 3. Bara positivt, har inte hört något negativt. Hon kände sig inte utpekad för då hade 

jag märkt det. Då blir hon nervös. Hon tyckte det skulle bli kul. 

Hon är praktisk, trivs bra med att arbeta. Skolan ska ju vara för alla men det är den inte. Det 

skulle vara mera sådant här. Jag tycker det är jättebra att ni orkar dra igång något sådant här. 

Förälder 4. Jättekul de fick göra många roliga saker. Han ringde till mig på jobbet direkt när 

han kom hem och berättade. Det brukar han inte göra. Ringde förresten den dagen han fått 

veta att de skulle få åka och sa det är bara vi som får åka, han var utvald. Du måste skriva på 

lappen mamma. 

Samtal med läraren och rektorn: Självklart att barnen mår bra av det här. Glada, positiva och 

förväntansfulla. Vår skola är ganska liten därför ser vi inga stora problem med att ta hand om 

barn med särskilda behov. Däremot skulle det kunna vara ett alternativ, att jobba med en hel 

klass som får återkomma till gården regelbundet under en längre tid, kanske tre år (åk 4 – 6). 

Skolan har i sin budget inga möjligheter till någon sådan verksamhet. Om det ska bli möjligt 

måste extra anslag sökas. Se bilaga 3 brev från läraren. 
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4. Reflektioner 

4.1 Mina reflektioner på projektet 

Väldigt roligt att gör saker tillsammans. Med så liten grupp får alla komma till tals och alla får 

uppmärksamhet. Att elda och laga mat engagerar alla. Det är en viktig stund på dagen. En 

som finns med hela dagen är hunden Aita. Alla fyra eleverna skriver om henne i sina 

berättelser. En hund är alltid bra att ha med, den kan eleverna prata med eller om. 

Mina iakttagelser av de fyra eleverna med olika problem: 

Elev 1: Duktig på det praktiska men styr de andra mycket. Inga problem att dämpa sig när vi 

sa till. 

Elev 2: Duktig på matematik. Tyckte bättre om att snickra än att hålla på med fåren.  

Elev 3: I början och om de andra pratade så var elev 3 tyst. När vi arbetade med fåren kom 

eleven snart igång att prata. Fick mera utrymme när de jobbade två och två. Mycket duktig att 

arbeta med sina händer la jag märke till. Klarade att klippa ett helt får själv och gjorde det 

dessutom noggrant. Skar sina grönsaker mycket finare än de andra. Lyckades bättre än de 

andra med att tova ull. Väldigt bra på att förstå instruktioner. Jag behövde nästan inte visa. 

Elev 4: Kunde multiplikationstabellen men hade problem med om 3 var mer eller mindre än 9 

när vi vägde foder till djuren. Berättade en del om sig själv, det finns det gott om utrymme till 

när man arbetar tillsammans. 

Hos en elev var behovet att klappa och kela 

med lammen viktigt. Hos en annan var det 

hög koncentration på själva arbetet med 

djuren. Hos några elever är uppfattningen 

om vikt, volym och rimlighet helt okej 

medans det hos andra är väldigt diffust.  

Arbetsuppgifterna var inte så lätta men det 

var lätt att förstå att de måste göras. 

I de här konkreta arbetsuppgifterna får 

eleverna träna viktiga egenskaper som: 

• Koncentration 

• Noggrannhet och ansvar 

• Mod och styrka 
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• Samarbete och problemlösning  

 

Dessutom får eleverna träna på mycket av det som står i kursplanerna för grundskolan. Här 

nedan ger jag några exempel. 

I skolverkets förslag till kursplan i biologi i grundskolan står att syftet är: 

• Att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och 

naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om 

naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

- Det är lätt att göra jämförelser med människan när man håller på med djur, 

speciellt djurens ungar som t.ex.lamm. Det väcker ofta intresse. 

I skolverkets förslag till kursplan i idrott och hälsa i grundskolan står att syftet är: 

• Att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva 

och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin 

samarbetsförmåga och respekt för andra. 

- När vi arbetar tillsammans är det i stort sett omöjligt att låta bli att samarbeta 

I skolverkets förslag till kursplan i hem och konsumentkunskap i grundskolan står att syftet 

är:  

• Att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbetet i hemmet. Tanke, 

sinnesupplevelse och handling ska samverka. Undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning. 

- Vi lagar mat tillsammans, kreativiteten flödar om hur man kan göra, vad vi ska 

blanda i vår gryta eller hur vi ska hålla maten lagom varm och inte bränna den. 

Alla tycker att maten som de själva har lagat är mycket god. 

I skolverkets förslag till kursplan i matematik i grundskolan står att centralt innehåll i 

årskurserna 4-6 är:  

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer. 

Strategier för beräkningar och val av metod i olika situationer. Konstruktion av 

geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer. Jämförelse, 

uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga 

måttenheter. 

- När vi snickrade fodertråg så hade vi ett färdigt tråg som vi mätte på. När vi 

utfodrade djuren hade jag angett hur mycket ett djur ska ha sedan fick de räkna ut 

hur mycket alla djuren skulle ha. Vi utfodrar också med litermått. 
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Det finns så stora möjligheter på gården för olika typer av barn/ungdomar att få göra saker 

som de kan klara av och känna sig nöjda med. De får utlopp för sin energi och sitt 

rörelsebehov. De får använda sin kropp, får bättre kroppsuppfattning och större 

självförtroende. 

Det här projektet känns otroligt viktigt för mig. Jag har hela mitt liv sysslat med verksamheter 

i naturen. Från scouting till naturbruksgymnasier. Både när jag läser litteratur i ämnet eller när 

jag genomförde projektet kändes det så bra. Det här är verkligen rätt. Det är som någon slags 

summering av vad jag tidigare sysslat med. Jag skulle kunna tänka mig att säga att det här är 

nog meningen med mitt liv. 

 

4.2 Förslag till samarbete med Väse skola 

Eftersom både rektor och lärare i Väse skola är intresserade av att använda gården som 

pedagogisk resurs har jag följande förslag till samarbete. Nuvarande årskurs 4 är liten, endast 

15 elever. Därför finns inte behov av särskilda åtgärder för vissa elever. Däremot skulle hela 

klassen ha många fördelar som beskrivs ovan av att arbeta på gården. 

För att eleverna ska se helhet och sammanhang läggs samarbetet upp under en period av tre år 

i årskurs 4 – 6. Förslagsvis start med eleverna som börjar årskurs fyra ht -10. 

Samarbetet går ut på att hela klassen kommer ut till gården tre dagar per årskurs. De tre 

dagarna ser jag som ett minimum och kan gärna förlängas till en vecka då man i ett lugnare 

tempo bättre hinner med de sysslor som ska göras och får mer tid till eftertanke. Under dessa 

tre år kommer eleverna att följa vissa sysslor på gården så som djuruppfödning och odling. 

Eleverna ska aktivt delta och arbeta, inte bara titta på. Eleverna ska känna närhet till såväl 

jorden som djuren. Eleverna kommer att bli smutsiga och trötta. Eleverna kommer att se 

resultat av vad de har gjort.  

Resursbehov: Tre vuxna varav två finns på gården.  

Kostnad: 4000kr/dag vilket inkluderar två vuxna handledare, mat och allt material (36000kr 

för hela projektet). 

Eleverna kommer till gården med cykel. Klassen delas in i tre grupper. 

Exempel på en grupps arbetsschema se bilaga. 

Syfte: Stärka elevens känsla för naturen och betydelsen av ett hållbart samhälle med 

fungerande kretslopp. Syftet är också att tillgodose elevens behov av verklighetsanknytning 
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samt att lära genom att utföra ett arbete och använda många av sina sinnen. Dessutom ska 

eleven utveckla sin förmåga att samarbeta och lösa problem. 

Mål: Efter avslutat gårdsbesök har eleverna: 

Deltagit i arbetet med sådd och skörd, de ska också ha lagat egen mat av 

produkterna. Deltagit i arbetet med djuren och i skogsarbetet. 

Kunna beskriva: Hur man kan mäta höjden på ett träd. Vad som krävs för att en planta ska 

växa och ett litet lamm överleva. 

Känna till:  Hur ett kretslopp fungerar, fotosyntesens viktiga funktion samt viktiga 

förutsättningar för överlevnad 

Kursmål:      Matematik: hela avsnittet om geometri samt problemlösning 

 Idrott: friluftsliv och utevistelse 

 Biologi: hela avsnittet om natur och samhälle samt kropp och hälsa 

 Kemi: kemin i vardagen, bränslen, kretslopp, fotosyntes, näringsämnen 

 

Innehållet under dagarna kan delas upp i tre olika teman: 

1. Skog  2. Åker  3. Djur 

Aktiviteter  

1  2  3 

Plantering  Gödsling och för- Lamning 

Röjning  beredelse för sådd Fårklippning 

Vedhuggning Sådd  Tovning 

Tillväxt  Skörd  Slakt 

Snickring  Bakning  Matlagning 

 

Ämnesområden 

Fotosyntesen  Kretslopp  Livsbetingelser 

Mäta/beräkna Mängd-utsäde-skörd Näringsinnehåll 

höjd, omkrets, volym rimlighet, uppskattning Kostcirkeln 

 

Kvalifikationer 

Kondition  Noggrannhet  Ansvar 

Uthållighet  Engagemang  Empati 

Ansvar  Samarbetsförmåga Finmotorik 
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Gott humör  Styrka  Mod 
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Bilaga 1 Brev till föräldrarna 

Hej! 

 

”Gården som pedagogisk resurs” heter en kurs som jag går. Den handlar om som man hör av 
namnet att försöka utveckla ett samarbete mellan gård och skola. Tanken är att man ska 
använda sig av gårdens alla möjligheter i form av växter, djur och natur för att eleverna ska 
lära sig olika saker som att räkna, skriva och berätta samt öka miljömedvetandet . Elever lär 
sig på flera olika sätt, genom att höra, se, läsa, skriva, göra, känna på, prova, berätta. En del av 
eleverna har större behov än andra av att få prova, göra och röra på sig. För de flesta sitter 
kunskapen bättre om de får både höra, känna och se. För en del elever kan bara omväxlingen 
från skolan göra att de tar till sig kunskap bättre. Sådan här verksamhet har under 2000-talet 
utvecklats med stor framgång i Norge. Där är i vissa kommuner hela skolklasser ute på en 
gård en vecka/termin. På andra skolor är vissa utvalda elever ute på en gård 1-2 dagar/vecka 
hela året. Man har märkt att genom den här verksamheten har eleverna fått 
verklighetsförankring och en helhetsbild som gör att de bättre uppnår kunskapsmålen i skolan 
vilket ger dem bättre självförtroende. 

 

I kursen som jag går ingår det att jag ska göra ett litet provprojekt med några elever. Därför är 
jag väldigt glad att jag får låna era barn från Väse skola i två dagar. Jag kommer att hämta 
dem vid skolan med bil och återlämna dem så att de hinner med skolbussen hem. Vi kommer 
att laga mat tillsammans så de behöver inte gå hungriga. Det enda de bör tänka på är att de har 
kläder som får bli smutsiga. Jag rekommenderar gummistövlar samt i övrigt kläder efter 
väder. Vi kommer att vara ute mest hela tiden.  

Ring gärna om det är något ni undrar 

 

 

Hälsningar 

Marianne Ingemarsson 

Hammars gård 

Väse 

054-840512 

070-6640512 
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Bilaga 2 Elevernas berättelser 

Elev 1 

Dag 1: 15/14 Lite mulet med fint arddets väder ront 8 C ute Jag har jort jag matade får och 

byckt matho och åkt 4X4 o klappat kallvar väldig good mat vi grilade korv och grönsaker Jag 

lärde mig mer om får och byga Jag jobbade med elev2 och Svante och Aita Det var roligt 

Dag 2: 16/4 vi är på hamars gård vi matade gor solit och blåsigt det är 10,4 varmt klipt får Det 

skulle vara mera här Det var roligt 

Elev 2 

Dag 1: 15/4 torsdag det var mulet men ändå bra! Ca7,9 grader Vi har matat får/lamm Snickrat 

åkt 4hjuling det var superkul Vi har ättit väldigt god mat som vi gjorde på öpen eld. Jag har 

lärt mig att 4hjuling är roligt som F.N. jag jobbade med elev1 och Svante Aita som är en 

hund. Vi skärde grönsaker, körv och pottatis i folie sen la videt över elden 

Dag 2: 16/4 Vi är på Hamars gård det var kul. Det är fint väder men blåsigt. 10,4 grader vi 

tovade det var kul. Vi har matat kor grilat och klipt får. Jag har lärt mig mata kor och klippt 

får. JAG VILL HIT MER! 

Elev 3 

Dag 1: 15/4 torsdag Vädret i dag har varit mulit. Det var 8 grader ute. Vi har matat får och åkt 

fyrhjuling. Jag och elev4 har matat ett lam. Och klipt får. Kapat kalvar. Jag har lärt mig klipa 

får o mer om får. Jag har arbetat tillsammans med elev4 Aita o Marianne. Vi åt grönsaker och 

korv Vi la på bet på en brasa. Det gick bra. 

Dag 2: 16/4 Vi är i Hamarsgård. Det är soligt och blåsigt. Det är 10,4 C varmt Jag har matat 

kor och får. Bygt o lam. Det skule vara roligt att var här jag skule villja var her fler gånger. 

Elev4 

Dag 1: 15/4 Vädret idag var mulet. Det var rätt så varmt. Det var runt 8 C ute. Vi har varit hos 

tackor och lamm och klippt. Sen har vi matat dom. Vid lunch åt vi en supergod mat som 

bestod av rotfrukter. Jag har klappat kor också. Jag har lärt mig att inte avbryta när andra 

pratar och att vara trevlig och artig. Jag har jobbat med elev3, Marianne och Aita (hunden). 

Sen har vi lagat egen mat. Det bestod av rotfrukter, och lite purjolök och vitlök. Det var 

superroligt 
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Dag 2 16/4 Hej idag var vi hos Svante. Det var väldigt fint men blåsigt. Det var 10 C. Vi tovat 

ull. Sen har vi snickrat en foderho hos Svante. Vi har ätit mat det blev ugnspannkaka. Jag 

lärde mig att bli starkare. Allt var bäst. 

 

Bilaga 3 Brev från läraren L Wennberg 

 

Väse Skola      2010-10-24 

660 57  VÄSE 

 

Ang. ett samarbetsprojekt med Marianne Ingemarsson april 2010. 

 

  Under våren 2010 kontaktade Marianne mig angående ett projekt, Skola – Lantgård. 

Vi har varje år ett samarbete med M. där våra fyror besöker Hammars gård, (där M. bor). 

Denna gång gällde erbjudandet fyra utvalda elever som skulle få tillbringa två dagar där och delta i 

gårdens sysslor och då få möjlighet att lära sig praktiskt vad det innebär att bo/jobba på en gård. 

  Jag tyckte detta lät intressant, inte minst med tanke på den målgrupp som var aktuell. Efter samtal 

med de fyra elever (i åk 6) som jag valde ut, bestämdes i samförstånd med rektor och aktuella 

föräldrar att genomföra projektet. 

 De blev sedan hämtade och tillbakaskjutsade till skolan och fick ett mycket bra mottagande av M. 

med make. Eleverna, två pojkar och två flickor, var mycket entusiastiska och nöjda efter de två 

dagarna. Praktiska sysslor som fårklippning, tillverkning av foderho, utfordring av djuren varvades 

med matlagning och andra uppgifter i hushållet och på gården. 

  Min uppfattning är att det var två mycket givande dagar för dessa elever. Att på detta sätt komma 

ut i verkliga arbetslivet och få delta ger motivation för grundläggande kunskaper som vi ger i 

klassrummet. Att få ta ansvar för sysslor på en gård och se hur det går till med djurhållning och med 

maskiner gav eleverna viktiga erfarenheter. Att lära genom praktiskt arbete är för vissa elever 

nödvändigt då den mer teoretiska undervisningen i klassrummet är svår att motivera, särskilt när 

man har vissa begränsningar för detta. 

  Att hitta formerna för detta på vår skola är något att fundera vidare på. Oftast kommer denna 

praktiska bit in senare i skolåren, men strävan måste vara att möta alla elevers behov så tidigt som 

möjligt. 

  Det var för mig mycket intressant att få tillfälle att pröva på ”Gården som klassrum” och med den 

fina handledning som mina elever fick blev det inte bara en rolig utan också nyttig erfarenhet. 
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     Lennart Wennberg 

     Klasslärare 

     Väse Skola 

Bilaga 4 Schema för en grupp i det föreslagna samarbetet med Väse skola 

Vårterminen i årskurs 4    

Grupp 1 måndag tisdag onsdag  

Kl 9 - 11 

Gödsla med kompost alt. kogödsel 

och göra i ordning för sådd.  

Gå till skogen, plantera varsitt 

(eller flera) träd. 

Fårskötsel, utfodring och pyssel 

med lammen. Uppsättning av 

fårstaket. 
 

Kl 11-12 

Laga gemensam lunch över öppen eld 
Laga gemensam lunch över öppen 

eld 

Laga gemensam lunch över öppen 

eld 

 

Kl 12-13 

Så diverse grönsaker och tillverka 

skyltar för såraderna. 
Mäta höjd, omkrets och volym 

 Plocka ägg i hönshuset och baka 

eller gör glass. 

 

Kl 13-14 

Sammanfattning: vad har vi gjort, lärt 
oss idag? Cykel åter skolan. 

Sammanfattning: vad har vi gjort, 
lärt oss idag? Cykel åter skolan. 

Sammanfattning: vad har vi gjort, 
lärt oss idag? Cykel åter skolan. 

 

     
     

Höstterminen i årskurs 5    

Grupp 1 måndag tisdag onsdag  

Kl 9 - 11 

Skörda det som såddes i våras. 

Vinterförvara rotfrukter. Fixa 

vinterfågelmat. 

Gå till skogen, fälla några träd i 
lämplig storlek. Dra hem dem med 

hjälp av traktor 

Fårskötsel, utfodring, klippa ull 
(och sortera) och klövar. 

 

Kl 11-12 

Laga gemensam lunch av det 

skördade över öppen eld 

Laga gemensam lunch över öppen 

eld 

Laga gemensam lunch över öppen 

eld 

 

Kl 12-13 

Samla fröer till nästa års odling. Vedhuggning Tova varsin sittdyna. 

 

Kl 13-14 

Sammanfattning: vad har vi gjort, lärt 

oss idag? Cykel åter skolan. 

Sammanfattning: vad har vi gjort, 

lärt oss idag? Cykel åter skolan. 

Sammanfattning: vad har vi gjort, 

lärt oss idag? Cykel åter skolan. 

 

     

     

     

Höstterminen i årskurs 6    

Grupp 1 måndag tisdag onsdag  
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Kl 9 - 11 

Baka bröd 
Bygga kaninbur, fågelholk eller 

dylikt. 

Slakt av ett lamm. Studera inälvor 

och organ från det slaktade 

lammet 
 

Kl 11-12 

Laga gemensam lunch över öppen eld 
Laga gemensam lunch över öppen 

eld 

Laga gemensam lunch över öppen 

eld 

 

Kl 12-13 

 Fixa fika till hela klassen med 
självplockade äpplen och ägg 

Gå till skogen och mäta hur långt 
träden har vuxit på 1,5 år. 

 Stoppa korv 

 

Kl 13-14 

Sammanfattning: vad har vi gjort, lärt 

oss idag? Cykel åter skolan. 

Sammanfattning: vad har vi gjort, 

lärt oss idag? Cykel åter skolan. 

Sammanfattning: vad har vi gjort, 

lärt oss idag? Cykel åter skolan. 

 
 

 

 


