Bonden i skolan
– kostnadsfritt läromedel på webben!
Nu lanserar LRF det digitala läromedlet Bonden i skolan – en unik satsning där elever på ett
enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och varför vi faktiskt
behöver bönder. Bonden i skolan är den svenske bondens röst rakt in i klassrummet, och ligger
i framkant både vad det gäller pedagogik och teknik. Utöver en gedigen faktadel finns en unik
databas med färdiga lektioner och teman för årskurs F-6 som direkt svarar upp mot målen i
läroplanen.
”I takt med att stad och land kommer allt längre från varandra har kunskapen om
vad lantbruket ger och hur det fungerar minskats drastiskt. Därför har vi länge känt
ett behov av att göra det enklare för skolan att jobba med detta viktiga område.
Vi har samlat erfarenheter och idéer från hela landet inför arbetet med detta
fantastiska läromedel.”
PERNILLA ÅKERSTRÖM FRID, PROJEKTLEDARE FÖR SATSNINGEN

”Detta är ett fantastiskt digitalt läromedel! Det är välplanerat och stämmer väl
överrens med våra styrdokument, vilket underlättar vårt jobb som pedagoger. Det är
varierande, roligt och inbjuder eleverna att använda alla sinnen. Det här läromedlet
kommer vi återvända till många gånger!”
CECILIA DITTSCHLAG, LÄRARE PÅ TABERGSSKOLAN I JÖNKÖPING

Läromedlet är webbaserat och kostnadsfritt – det är bara att sätta igång!

BONDENISKOLAN.SE
HAR DU FRÅGOR OM BONDEN I SKOLAN?
Kontakt: Pernilla Åkerström Frid på LRF
E-post: pernilla.akerstrom.frid@lrf.se

Bonden i skolan är framtagen av Sveriges Bönder, Lantbrukarnas Riksförbund.
Samverkanspartners är Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Skogen i skolan.

Bonden i skolan
– kostnadsfritt läromedel på webben!
SÅ FUNGERAR DET
KUNSKAPSBANK
FÖR ELEVER

ARBETSVERKTYG
FÖR PEDAGOGER

BONDENISKOLAN.SE

• FAKTABANK

• TEMABANK
Många olika teman – från hage till
mage till hållbarhet och energi

• FILMER

• FÄRDIGA LEKTIONER
Lektioner och elevuppgifter om
svenskt jord- och skogsbruk

Om jordbruk, växter, djur och
natur

Om maten, bonden och djuren

• DESIGNSTUDIO
Skapa budskap och formge
egna posters

• QUIZ

Testa dina kunskaper

• INSPIRATION OCH TIPS

Mat och utomhuspedagogik som
verktyg i skolan

• FILMER

Användbara filmer i undervisningen

