
4H-gårdar

Huvud Hjärta Hand Hälsa



4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska bli engagerade, välmående människor med 
respekt för omvärlden.

4H är en ideell barn- och ungdomsorganisation som finns i hela världen och har funnits i Sverige 
sedan 20 - talet. Målgruppen för medlemsverksamheten är 6-25 år och 4H arbetar enligt mottot 
”Lära genom att göra”. De 4H: na: Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa genomsyrar all 4H:s verksamhet. 

Demokratiutbildning är en central punkt i verksamheten och barn och unga blir i tidig ålder medvetna 
och delaktiga i föreningsstruktur. 

Sveriges 4H har sedan början av 1970-talet haft 4H-gården som en unik verksamhetsform och 
den första 4H-gården startades i Vallentuna och hette då ”Stall Maja”. I dag heter den Vallentuna 
4H-gård. 4H-gårdarna i Sverige har cirka 1,5 miljoner besökare varje år.

4H-gården ligger oftast i städerna och drivs av ett länsförbund inom 4H eller en 4H-klubb. 

4H-gården ska erbjuda aktiv verksamhet och får enligt 4H:s riktlinjer inte likna en djurpark. 4H-går-
den skall efterlikna en svensk bondgård med självhushåll, svenska lantraser och de växter som 
odlas skall vara arter som finns på svenska gårdar.

Vad är 4H?

Vad är en 4H-gård?

4H-gårdens syfte

4H-gården är ett levande fritidsalternativ och är en av 4H:s många verksamhetsmetoder för att nå 
Riksförbundet Sveriges 4H:s syfte:

- Att genom demokratiska organisations- och arbetsformer i verksamheten ge medinflytande  
 och ansvar
- Att vidga och fördjupa den enskildes personlighetsutveckling,
- Att verka för ökad medmänsklig förståelse och kontakt mellan generationerna,
- Att verka för internationellt samarbete och förståelse för olika folks kultur och skapa kontakt  
 med likartade organisationer i andra länder
- Att ordna aktiv fritidsverksamhet och stimulera intresset för kulturella aktiviteter.
- Att sprida kunskap om och förståelse för landsbygden och dess näringar
- Att utveckla aktiviteter kring jordbruk, skogsbruk samt hem och hushåll
- Att utveckla aktiviteter kring natur- och miljövård och därigenom skapa förståelse för sam 
 spelet i naturen.
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Ett av 4H-gårdens viktigaste mål är att alla på gården ska ta aktiv del i alla de sysslor som förekom-
mer. Barn och ungdomar får på så sätt tidigt lära sig att ta ansvar och den enskildes personlighets-
utveckling gynnas i enlighet med vårt motto; ”lära genom att göra”. Vilket i förlängningen ger välmå-
ende barn och ungdomar. De lär sig tidigt ta ansvar i små steg och växer med uppgiften. Från att 
exempelvis varit medlem i en djurskötargrupp och lärt sig ta ansvar för en get till att några år senare 
bli ledare och hålla i en djurskötargrupp och där ta ansvar för både barn och djur. 

Varje 4H-gård har minst en 4H-klubb knuten till sig och i den ska medlemmarna få vara med och 
påverka, de ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar genom erfarenhet, intresse och 
utbildning inom styrelsearbete och demokrati.

Växa med 4H

Foto: Myriam Alfaro
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En 4H- gård handlar inte om att bara besöka och titta på djuren utan det handlar om att få vara del-
aktig helt enligt 4H:s motto ”lära genom att göra”

Besökare och medlemmar får använda sitt huvud(kunskap) när de lär om vad djuren äter och hur 
djur och växter ska skötas om. De får förståelse för djuren, sina kompisar och naturen, genom att 
använda sitt hjärta(medkänsla). De utför sysslor med sina händer(praktiskt kunnande)när de matar 
och sköter djur och odlingar. De blir uppmärksamma på sin egen och djurens hälsa(sunt levnads-
sätt). När de lär sig om djuren och förstår vikten av att äta rätt mat, röra på sig och få omvårdnad.

4H-gårdarna har gjort och gör mycket för många. 4H:are vittnar gång på gång om hur viktigt det har 
varit att ha en plats att alltid vara välkommen till samt känna att individen får vara en del av helheten, 
delaktig och också vara med och bestämma. 4H-gårdarna samverkar mycket med barnomsorg och 
socialomsorgen och det är tydligt att närheten till djur är läkande på många sätt. Att få vara med uti-
från varje individs förutsättningar och intressen är vad 4H handlar om. Att lära av varandra, gammal 
som ung. 

Delaktighet genom de fyra H:na

Vilket avtryck ger 4H-gårdsverksamheten?

Foto: Myriam Alfaro

3



Foto: Isabelle Hall
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Vilka djur finns på en 4H-gård?

Varje 4H-gård bestämmer själv vilka djur som ska finnas på 4H-gården utifrån de förutsättningar 
som finns. Men det finns krav på att det ska finnas minst fyra djurslag och de bör vara av svenska 
lantraser. Vanliga djur är kaniner, höns, får, hästar, getter och katter.

Foto: Myriam Alfaro

Foto: Myriam Alfaro

Foto: Elin Nilsson

Foto: Myriam Alfaro

Foto: Anna Ranvide

Foto: Myriam Alfaro

Foto: Myriam Alfaro
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Foto: Myriam Alfaro

Aktiviteterna kan skilja sig mellan olika 4H-gårdar beroende på verksamhetens förutsättningar. 
Många gårdar har öppen gård på helger och vardagar där du som besökare är välkommen att kom-
ma och titta på djuren. Som öppen gård går vi under något som heter offentlig förevisning och har 
därför vissa restriktioner kring var besökare får vara, djurens välmående kommer i första hand.

För allmänheten och skolor finns Studiebesök, barnkalas, kretsloppsbesök, ponnyridning, häst och 
vagn körning, bondgårdsskola och många andra aktiviteter. 
Vanliga aktiviteter på våra 4H-gårdar för medlemmar är djurskötargrupper, djurskolor, kurser och 
läger. Allt behöver inte ha med djur att göra utan det är upp till vad medlemmarna vill göra men hant-
verk av olika slag är vanligt förekommande.

Om du vill veta vilka aktiviteter din närmsta 4H-gård har kan du gå in på 4H-gårdens hemsida 
och den hittar du på www.4h.se.

Vilka aktiviteter finns på en 4H-gård?

Foto: Myriam Alfaro
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4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska  
utvecklas till engagerade, välmående och  

ansvarstagande människor med  
respekt för omvärlden.  

De fyra H:na står för  
Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa. 
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