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Skolan slår ett slag för golfen
Golf under skoltid.
Låter som rena drömmen
men på Mårängsskolan är
det verklighet.
Där får alla tredjeklassare
möjligheten att prova på
golf.
– Det har pratats mycket
golf i korridorerna i höst, säger läraren Bengt Jonsson.

är mycket att
tänka på när man
ska ut på golfbanan. Här delar
golfpron Jörgen
Gidlund med sig av
några tips till Erika
Rahkola.

Svingar och puttar
har blivit vardag
på Mårängsskolan
boden I dag ska skolorna i
Bodens kommun välja en profil. Mårängsskolan i Sävast hör
till de skolor som arbetat målmedvetet och aktivt för att hitta rätt.
Efter studieresor möten och
en hel del övervägande valde
man upplevelse som ledord.
Jan-Erik Backman var rektor
och tillsammans med personalgruppen valde man att låta
samtliga tredjeklassare testa
golf.
– Upplevelsen ska skapa
grunden för lärandet och där
är golfen perfekt. Golf är så
mycket mer än att bara slå
på en boll. Det går att koppla
ihop med matte, svenska och
engelska, säger Jan-Erik Backman.
Och visst kan man behöva lära sig både engelska och
matte när golftermer kommer
på tal eller när slag ska summera och poäng räknas fram.
Men frågan är ändå om man
främst inte uppnår andra mål,
såna som inte syns men som
ändå är oerhört viktiga. Bara
en sån sak som att golfen är en
av få sporter där en
tolvårig kille kan gå
När någon ur gänget
i samma boll som
fick på en riktig smäll så
en 70-årig kvinna
jublades det i gruppen.
och en 45-årig man
Och givetvis ville man slå
och tävla mot dem
så långt som möjligt.
på samma vilkor.
– Jag spelar inte golf
själv men just den biten känns värdefull.
Samhället har länge
gått mot att unga och
gamla glider längre från
varandra men här kan
man faktiskt umgås över
såväl kön- som åldersgränser. Var hittar du det
på andra platser i samhället, säger Jan-Erik Backman.
Och samtidigt som golf
är ett individuellt spel bygger det på att visa hänsyn
och att hjälpa och stötta.
– Jag är ingen golfnörd,
inte på något sätt, men jag
tycker det finns mycket
att hämta där. Inte minst
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Ida Lindqvist och Minna Sjöström är två av eleverna som testat golf under skoltid.
Läraren Bengt
Jonsson (i svart
jacka) berättade
att ”golf i skolan”
blivit en succé. Det
har varit mycket
golfsnack bland
Mårängsskolans
tredjeklassare den
här hösten.

Det var många skratt i höstvädret när nioåringarna från Mårängsskolan intog golfbanan i Sävast. Från vänster: Ellen Wikberg, Erika
för unga killar och tjejer, säger
Backman.
Men det krävdes mycket funderande och man satsade också krut på att besöka en skola
i Narvik där det fanns god erfarenhet av liknande sätt att
arbeta med lärande. När man
summerade de intrycken fann
man att möjligheten fanns precis runt knuten.

”Idén är lysande”

Mårängsskolan ligger bara ett
stenkast från utslagsplatsen på
hål 13 och sedan inleddes ett
samarbete med Jörgen Gidlund som arbetar som golfpro

och som har över 25 års erfarenhet av ungdomsarbete.
– Jag blev ju glad när jag hörde initiativet. Jag tycker idén är
lysande. De här killarna och
tjejerna har ju så nära hit och
även om man inte börjar så
hittar man ju vägen och här
finns alltid en klubba och en
boll att låna, säger han.
Jan-Erik Backman är idag
ny barn- och utbildningschef
i Älvsbyn och han blir väldigt
glad när han nås av rapporten
att satsningen på golf i skolan
blivit en succé både bland barn
och lärare.
– Det var kul att höra. Vi

jobbade ju hårt och det kändes
rätt. Va glad jag blir när jag hör
att det blev av och att det mottagits så positivt. Vi tänkte att
antingen är profilering bara ett
ord eller så äger man det och vi
ville verkligen göra något bra
för barnen, säger han.

Förväntansfulla elever

Vid två tillfällen besökte Extra
golfbanan och vi följde med
när det var dags för ett gäng
förväntansfulla åtta- och nioåringar att ta de första stegen
på de stora gröna gräsfält som
utgör Sävast golfbana.
Under tre förmiddagar hade

man förberett sig och då hade
Jörgen varit noggrann med säkerheten. Sedan kom givetvis
den tekniska biten där eleverna fick gå igenom sving, chipp
och puttning. När alla fått
möjligheten att slå iväg bollen
från den första utslagsplatsen
stannade man upp och släppte
förbi tre äldre män.
– Men det där är ju en gubbe,
säger en av killarna lite tyst.
Sedan blir han tyst när bollen flyger cirka 200 meter.
– Oj. Det var långt, konstaterar han samtidigt som han får
något drömmande i blicken.
Det var också inspirerande på

Rahkola, Sanna Bergdahl, Tanja Ylvesviita, Amy Roast och Moa Hultin. 
grabbarna som bara snackade
om att skjuta långt. Och glädjen när någon träffade bollen
smittade av sig så när en timme hade gått och det var dags
för promenad tillbaka till skolan fick alla frågan vem som
skulle återvända.
I stort sett alla räckte upp
handen.
Eller som en av tjejerna sa:
– Nu vet vi ju hur man ska
göra.
Jörgen Gidlund hälsade alla
välkomna tillbaka och sedan
berättade han att det krävs
ytterligare träning innan man
är redo för det gröna kortet

som är golfens körkort.
– Man måste träna en hel
del på egen hand. Sedan
måste man lära sig teori också. Men nu har ni provat på
så det är bara att komma förbi och låna en klubba och en
boll om ni vill slå.

Massor av golfsnack

Och Mårängsskolan som satsat på en upplevelseprofil kan
blicka tillbaka på en lyckad
höst.
Eller som läraren Bengt
Jonsson sa:
– Det har varit mycket
snack om golf under veckan.
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Och det är otroligt kul att se
hur mycket som de har tyckt
om det här. Alla har lyssnat
och deltagit och det har faktiskt inte varit en enda som
sagt att man inte vill följa
med, säger han.
Och personal som ville ”äga
sin profilering” och inte bara
ha den som fint pynt på ett
papper är på god väg. Och de
60-talet åtta- och nioåringar
där merparten aldrig hade
satt sin fot på golfbanan är
på god väg att erövra ännu en
bit av sin egen hemby.
Joakim Nordlund

Grabbarna pratade bara om att ”skjuta” med golfklubban. Här
är det tre som avlossar varsitt ”skott”. Jonathan Lundin (i mitten)
skickade iväg bolluslingen cirka hundra meter. Inte illa med tanke på
att det var första gången som han spelade på en riktig golfbana.

fakta

Skolornas profil

Skolorna runt om i Boden
har valt olika profileringar.
Så här ser det ut i de
skolor som i likhet med
Mårängsskolan har elever
som går i årskurs tre.
Skola: Fagernäs
Profil: IT för lärande
Skola: Bredåker
Profil: IKT och multimedia i
närmiljön.

Skola: Harads
Profil: Natur, kultur och
hälsa.

Skola: Parkskolan
Profil: Språkprofil

Skola: Torpgärdsskolan
Profil: Hälsa och livsstil med
idrott

Skola: Svartbjörnsbyns
skola
Profil: Idrott-rörelse, matematik-teknik.

Skola: Hedens skola
Profil: Vygotskijinspirerad
pedagogik som bygger
på kommunikation och
samarbete.

Skola: Älvskolan i Gunnarsbyn.
Profil:Hållbar utveckling
med det egna kulturområdet Lustigkullen.

redaktionen@norrbottensmedia.se
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