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ALLA HAR RÄTTATTCYKLA
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Varye år

utlyser Malmö stads miljönämnd »Miljöanslaget«för att ge stöd åt åtgärder och

insatser som bidrartill en hållbar utveckling och en bättre miljö i Malmö. En förening sonn

beviljades medel for 2016 är Organic without borders, som använder stadsodling som ett

pedagogisktverktyg för barn och unga.
TEXT: ANNA-KARIN JANGMARK, FOTO: MARIA BOHLIN OCH ANNA-KARIN JANGMARK

Vl HAR BLAND annxt tesrat en
peilagogisk nrodell fi-rr hur r.i kan
konkletiserzr r-r'.rturkunslrapen lör
-

särgr-mnasielever pä nla J.atinsl<olan,
berättar I-innea \\ettermarl< frän

Organic t'ithout borclers.
Under 2016 har eler-erna blancl

lntlat lJlr

lrirlii:

,,rn

follrrerinl.

ing och r.attenhantering.
Vi uppler-de verkligen att r.i kuncle
levanclegöra natur kur-rskapen och
lätarna r.ittnade ocksa om att elevetna
Lrclite.]er rrr rol qt .ilt ft \irl'\J reuri
ocil

och praktik ocl-r testa på r-r1-a saker.
Ett annat spår som C)rganic s.ithor-rt
borders clriver är natur och odlingspe
clagogik frir grundskr lor i \'Ia1mö.
Ledaten -r\nra Nlalmberg från
firteningen hjälper under r.ärt besök
fcmtcklas sarna på Sorgenfriskolan att
tiLh.erka iirtsalt och ringblon-rme salr.a

-

ar.

iirter och r-ingblommor de sjäh.a

odlat under året i den pedagogiska
träclgärclen vid I{ommendanthuset.
Uncler tiden eler-erna iobbar mcd
sina salvor och sitt salt vär.s kunskap
frttt ntrn!a olika iiärcr in pr rr
naturligt sätt.
Varfcir tror ni r,i l'agt ringblc»rmorna i
t

olja, frågar Anr.ra och fär många olika
förslag till sr.ar.

I)et rätta

sr.aret är att oljan gör att de

riktig hit, berättar klassens lärare Tr-rrid
Ekbetg. De sa till och rncd att det r.zrr
den «rligaste skoldagen någonsin!
Hon menar att året med ()rgan.ic
u,ithout borders bjudit pui många
uppler.elset och att lä omr.andia teori
ul1 ptaktik "r-rte i r.erkLighcten" är ett
r.ärdefullt pedagogiskt rcdskap.
-

Att prata om polLinering och

fotosvr-rte

s

i klassrummet är en sak.

Att

nl ttiga ämnena i blommorna extraheras

få se det l'rända i träc1gårclen vi bcsirker

tiLi oljan. Det diskuteras också om
proportioner i receptet, c1är eler-erna
.jälr:r hr räknr ur htrr rnvclier ar r rrjc

gcr en djupare firrståclsc.
Eleverna Po111. Ericsson och \{ah,a
Cronman hål1er mecl om att clet \.2rrit
roLigt att fä lära sig orn odling och natur.
- Roligast r.at att få laga mat av det r.i
s jälra odlat, säger Pollv Ericsson. Att
giira egen äpplemust var häftigt och

ingrediens de ska ha.
Iiler.erna har r-rncler året fått odla
gtönsaker, skiirda, laga mat av skörc1en
och slunga honung.
- Den så kallade skiirdele sten vi hacle
i septembet, da barnen hck skörda sina
grönsaker, och sedan tillaga clem med
hjä1p av kock och kockelever r.ar en

gottl
()ch jag wckte dct r.ar toliS att lä
slunga honung, fi l1er Nfalr.a (-ronrnan
-
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