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Sammanfattning 
Att införa trädgårdsodling i skolverksamheten har många fördelar: Att eleverna får komma ut i 
friska luften, gräva i jorden, skörda sina egna grönsaker, och att de får en plats att bara vara på, att 
sitta i och läsa eller studera insekter och växter. Varför inte flytta ut historielektionen och se vilka 
växter som vi känner igen sedan medeltiden? Det är bara fantasin som sätter gränsen för vad som 
kan göras och undervisas om i en odling. Detta arbete har en förstudie med både den historiska 
delen med skolträdgårdar och andras förslag och idéer kring odling.  

Syftet med detta arbete är att utforma ett designförslag till en odlingslott avsedd för skolor med 
utomhuspedagogisk verksamhet. I denna uppsats redovisar jag både en historisk bakgrund 
avseende skolträdgårdar samt olika förslag och idéer kring odling för i första hand skolodlingar 
där eleverna är delaktiga i arbetet.  

Mitt resultat blev ett designförslag på en odlingslott vilket jag presenterar som en illustration med 
tillhörande växtlista, där både användningsområde och en kortfattad historisk tillbakablick tas 
med.  

Resultatet bygger på ett samarbete med en I Ur och Skur skola i zon 4 men kan vara användbart 
för alla skolor oavsett pedagogisk inriktning. 
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Inledning 
Skolträdgårdar och odling i skola är inget nytt fenomen. Redan under 1800-talet förekom 
skolodlingar i Sverige men då var de i första hand till för lärarna även om elever också hade 
tillträde till dem i undervisningen. Undervisning om mathållning var då en nödvändighet för 
människans överlevnad. Skolträdgårdar har genom tiderna ändrats från att vara en löneförmån 
för lärare till att vara en undervisningsresurs för barn. När förekomsten av skolträdgårdar var 
som högst hade två tredjedelar av Sveriges skolor en skolträdgård. Men efter år 1970 fanns det i 
Sverige inte längre några kvar med pedagogisk verksamhet (Åkerblom, 2004).  
 
I och med den ökade urbaniseringen och ett välfungerande transportsystem ägnar sig få svenskar 
idag åt trädgårdsodling och vi handlar istället vår mat i en affär. Därmed har trädgårdsodling 
enbart blivit ett intresse (Åkerblom, 2004). Idag är dessutom övervikt ett folkhälsoproblem 
världen över och 80 % av de barn som har övervikt i åldrarna 10-14 år förblir det även i sitt 
vuxna liv. Barns matvanor följer dem hela livet och studier visar att om barn idag får ett ökat 
intag av frukt och grönt så minskar risken för fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck 
och olika former av cancer. Att införa odling i skolan är ett sätt att uppmuntra barn att äta mer 
frukt och grönt (Conner m.fl., 2012). Det finns även många studier som visar att trädgårdsarbete 
förbättrar barns beteende, provresultat samt främjar upplevelsebaserad inlärning inom många 
skolämnen. Samma studier visar tydligt vikten av erfarna, engagerade, frivilliga vuxna och 
trädgårdsmästare för att få en skolträdgård att fungera (Blair, 2009).  En typ av skola som idag 
arbetar med upplevelsebaserad inlärning är I Ur och Skur skolor (Westerlund m.fl., 2007). Där 
använder man sig av friluftsliv som redskap för att förankra kunskap och det är åt en sådan skola 
jag ska ge ett förslag på en utformning av en alternativ skolträdgård, nämligen en odlingslott.  

Syfte och frågeställning   
Syftet med denna uppsats är att utforma ett designförslag till en odlingslott avsedd för skolor 
med utomhuspedagogisk verksamhet.  

Frågeställningarna är: 

Hur kan en odlingslott avsedd för undervisning i skolan utformas?  
Vad kan odlingslotten innehålla?  
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Begränsningar  
I designförslaget har jag utgått från en befintlig odlingslott i zon 4. Min avsikt har varit att lotten 
ska vara lättskött och jag har prioriterat grödor som går att skörda av när skolan är verksam, dock 
har jag inte gått in på växtsorter då det finns en mängd av varieteter. Skötselmetoder, skötselplan 
och ekonomi tas inte upp i detta arbete. Mitt designförslag innehåller i huvudsak inte heller val av 
material exempel i gångar mm.  

Metod  
Jag har valt att göra en processbeskrivning och har utgått från en befintlig odlingslott vid en I Ur 
och Skur skola (hädanefter kallas IUS-skola resterande) i zon 4.   
 
Denna befintliga odlingslott ger begränsningar i form av ett befintligt område med bestämda mått 
och ett definierat läge.  Jag har haft fördelen att kunnat samarbeta med personalen på skolan för 
att koppla deras önskningar med relevant litteratur. Genom samtal med en annan IUS-skola har 
jag kunnat få inspiration av en idag fungerande odling för elever. Tillsammans har dessa källor 
legat till grund för mitt förslag i denna uppsats och presenteras i arbetets förstudie. Genom 
samma källor har jag också fått fram grödor som är relevanta för syftet.  
 
För att öka mina kunskaper har jag tagit del av litteratur om IUS-skolor och även om odling i 
skolor i ett historiskt perspektiv. Jag gjorde en inmätning av lotten och en inventering av växter 
för att få en uppfattning om såväl förutsättning som begränsningar. Jag har också gjort en enkel 
inventering av närområdet runt odlingslotten. 
 
 Resultatet i detta arbete består av en illustrationsplan med tillhörande växtlista. Dessa ska ses 
som en inspiration och kan mycket väl användas även i andra skolor oavsett pedagogisk 
inriktning. 
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Förstudie 

Vad är en I Ur och Skur skola?   
Det är regeringen som formulerar målen för kursplan, läroplan och skollag i Sverige. Dessa har 
alla skolor skyldighet att följa och alla pedagoger har i uppdrag att nå dessa mål. Men hur de går 
tillväga för att nå dessa mål är helt upp till varje enskild pedagog och lärargrupp att bestämma. 
Det finns inte heller några bestämmelser över var undervisningen ska hållas (Lpo94). 

IUS-skolor utnyttjar denna frihet och de strävar efter ett lärande i naturen och använder friluftsliv 
som ett verktyg.  IUS föddes ur Friluftsfrämjandets verksamhetsgrupper för barn (Barnskridskor, 
Barnskidor, Frilufsarna, Strövarna, Skogsmulle och Skogsknytte) som föräldrar och ledare sedan 
har utvecklat till verksamheten IUS som idag finns inom både förskola, skola och 
fritidsverksamhet. Första IUS skolan med tillhörande fritidshem öppnades 1995 (Drougge, 2007). 
De som driver IUS-skolor har förutom kursplan, läroplan och skollag också förpliktelser mot 
Friluftsfrämjandet. Dessa förpliktelser finns för att säkerställa kvalitén och innebär att man 
genom sin arbetsplan följer Friluftsfrämjandets verksamhetsidé och likaså metoder. Denna 
arbetsplan skall regelbundet uppdateras med nya mål som sedan följs upp och utvärderas. Alla 
pedagoger på både skola och fritidshem ska genom Friluftsfrämjandet ha gått en grundutbildning 
på 5 högskolepoäng. Det tillkommer även andra utbildningar och nätverksträffar som personalen 
förväntas att delta i (ibid.). 
IUS-skolornas röda tråd är friluftsliv vilket sätter sin prägel på hela verksamheten. Att uppleva 
naturens årstider genom lek och friluftsliv ger eleverna en natur- och miljöfostran. Deras 
verksamhet kan beskrivas som ett pussel där pusselbiten i mitten står för att eleven alltid ska 
befinna sig i centrum. Det betyder att man skall möta varje enskild elev på dennes egen nivå och 
utgå från elevens tidigare kunskaper. Att vara lyhörd och samtala med eleverna i ögonhöjd är en 
självklarhet samt att ge varje elev utmaningar till fortsatt lärande. Genom att samma ledare 
(Pedagoger kallas för ledare i IUS-skolor) arbetar både i skola inom fritidsverksamheten är tanken 
att elever och ledare ska få en djupare och tryggare relation (Westerlund m.fl., 2009) 

 
  Detta pussel är, förutom elev-pusselbiten, 
uppdelad i åtta olika bitar, där varje pusselbit är 
lika viktig men tidfördelningen behöver inte vara 
densamma inom varje område, se figur 1. Den 
första pusselbiten är upplevelsebaserat lärande vilket 
betyder att man ska förena intellektuellt lärande 
med sinnliga upplevelser för att ge en helhet. 
Denna helhet förstärks då man i den andra 
pusselbiten jobbar med ämnesintegrerade projekt som 
går ut på att i projektform väva samman flera 
ämnen för att skapa sammanhang. I dessa projekt 
är man ofta i åldersblandade grupper, vilket också är 
en annan pusselbit där eleverna tränar samarbete, 
hjälpsamhet och empati. Det stärker också den 

Figur 1. IUS verksamhet 

Källa:	  Återgiven	  efter	  (Westerlund	  &	  mfl,	  I	  Ur	  och	  
Skur,	  Metodbok	  för	  skola	  och	  fritidshem,	  2009) 
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sociala tryggheten på skolan. Ytterligare en bit är individualiserat arbetssätt som grundar sig i att sätta 
eleven i centrum, eleverna ska ha eget inflytande i sitt lärande och ska få ha rätt till individuella 
metoder för att uppnå sina mål. Pusselbiten Medagerande, medupplevande ledare krävs för att eleverna 
ska våga ’bjuda på sig själv’. Ledarna ska vara lyhörda och engagerade i lärprocessen och påvisa 
att det finns flera svar och lösningar på ett problem. Lärprocessen kan som i en pusselbit ta form 
i olika uttrycksmedel så som drama, musik, tal, text och skapande. Det är av stor vikt att eleverna 
stimulerar olika sinnen genom uttryckssätt som även bidrar med kroppsligt engagemang. 
Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamheter är en pusselbit där man använder sig av friluftsliv 
och friluftsaktiviteter som ett redskap. Friluftsliv bidrar med en närmare relation mellan både 
ledare och barn. Ledarna kan genom friluftsaktiviteter se barnens sociala begåvning och hjälpa till 
att stärka den, detta i sin tur förstärker barnets självbild som är grunden till fortsatt lärande. 
Genom en god föräldrasamverkan, som är den sista biten i pusslet, knyter man ihop skola och hem. 
Föräldrasamverkan kan ges olika uttryck, men ledarna har i uppdrag att få föräldrar involverade i 
skolverksamheten genom att t.ex. bjuda in till fixardagar, fikastunder, att välkomna föräldrar att 
vistas med barnen i skolan/fritids etc. Att ha gemensamma upplevelser är en viktig del i skolan 
där både barn, förälder och ledare är involverade (Westerlund m.fl., 2009). 
IUS mål beskrivs så här: 
”I Ur och Skurs mål är att, med läroplanen lpo-94 som grund 
ge eleverna kunskap om naturen och förmedla naturkänsla, 
ge eleverna ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet, 
ge eleverna kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten, 
ge eleverna stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen, 
ge eleverna möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen, 
ge eleverna grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv” (Westerlund m.fl., 2009, s.6) 

Undervisning genom växter och odling 

Petter Åkerblom beskriver i sin bok Skolträdgårdens ABC hur man kan undervisa om och med 
skolodlingar. Han menar att odlingen i sig är en viktig kunskapskälla och då inte bara inom ämnet 
”odling” utan det finns så mycket mer lärdomar att hämta ur odlingarna. Han ger förslag på olika 
ämnen som kan tas tillvara på genom och i odlingarna där ett ämne är svenskämnet, där eleverna 
kan få skriva odlingsdagböcker, dessa hjälper även till att få kunskap för hela livet (Åkerblom, 
1990). Åkerblom anser att en viktig del av lärandet är att arbeta med reflektioner över det 
praktiska arbetet så som till exempel följa en växt från frö och dokumentera i bild är ett av många 
sätt. Förslag på ett ämne som är lätt att anamma i odlingar är matematiken, man kan väga och 
mäta, räkna ut hur många fröer som behövs vid sådd och så vidare. Åkerblom betraktar 
hemkunskap som ett givet ämne, där man kan ta vara på skörden. Andra frågor kan vara: vad är 
näring? Vad odlas och äts i andra länder? Vad heter grödorna på engelska? (ibid.) Idrott kan man 
enligt Åkerblom se som höstgrävning i landen och även lära sig om ergonomi. Vidare skriver 
författaren om att alla växter även har en historia och frågor som kan tas upp inom det ämnet 
kan vara: när kom potatisen till Sverige? Vad åt man före den? Vad användes växterna till förr i 
tiden? En annan viktig del enligt författaren är att lära om kretslopp vilket man kan lära sig 
igenom kompostering. Att ta tillvara på barns nyfikenhet och alla dessa frågor som väcks gör att 
lärandet blir roligare (Åkerblom, 2004). 
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Skolträdgårdens historia i Sverige 
Redan under 1800-talet fanns det skolträdgårdar, odling på skolgård, i syfte att lära eleverna att 
odla men även som en form av löneförmån åt lärare. Skolträdgårdarnas historia och utveckling 
går att följa med hjälp av gamla läroplaner från 1842. Kyrkan hade stort inflytande i skolan på den 
här tiden vilket också speglades i undervisningen (Åkerblom, 2004).  

Olof Eneroth (1825-1881) som var både odlare, pomolog och systematiker var kritisk mot 
skolundervisningen. Han ansåg att skolan hade ett mycket viktigt uppdrag vilket också bör 
speglas i fastigheten som enligt Eneroth bör vara den vackraste i samhället. Han påpekade även 
att i undervisningen bör man bejaka barnets nyfikenhet och energi och att ta tillvara på de 
grundläggande behoven att få arbete med djur, plantor och jord, helt enkelt att praktiskt arbete 
främjar barns lärande (ibid.). 

Detta tycktes man ha blivit inspirerad av då det bara några år senare utformades en första 
nationell bestämmelse om folkskolans fastigheter och därtill en finansiering för etablering av 
skolträdgårdar i några av de större lärarskolorna (ibid.).  

Trädgårdsarbete var redan ett skolämne men nu började man även förespråka 
utomhuspedagogik, barns initiativ och praktiskt arbete. Därtill kom regeringen ut med riktlinjer 
för skolträdgårdar så som att de bör ligga i söderläge och i anslutning till skolbyggnaden. För att 
få de som inte hade skolträdgård intresserade argumenterade man för mathållning, och att ge 
skolan högre status i samhället (ibid.).  

För att ska skapa en god design för skolträdgårdarna utlyste en stiftelse år 1886, en designtävling 
som inkluderade den pedagogiska synvinkeln. I slutet på 1890-talet hade hela 65 % av Sveriges 
folkskolor en skolträdgård (Åkerblom, 2004).  

De barn som växte upp med en skolträdgård och genom trädgårdsarbetet fick lära sig att ta hand 
om växter, fick ett naturintresse som kom att följa dem hela livet, och de kom att värna om 
naturen. Men i och med urbaniseringen i början av 1900-talet flyttade människor från en miljö 
där de levde i samklang med naturen till städer. Detta förändrade synen på naturen. Prioriteringen 
ändrades till att enbart lära om natur istället för att uppleva den (ibid.). 

Även om skolan som byggnad och uterum förändrades med tiden ändrades dock inte 
undervisningen i sig, något filosofen och pedagogen John Dewey (1859-1952) ville ändra på. 
Dewey skapade begreppet ’lerning by doing’ som han använde sig av för att, liksom Eneroth, 
kritisera skolan. Han menade att skolans utomhusmiljö är av stor vikt och att en god miljö kring 
skolan främjar utomhuspedagogiken, som han själv förespråkade. Han påtalade även vikten av en 
skola med social grund och som fungerar som en länk mellan natur, hem och arbete(ibid.). 

Detta resulterade i att regeringen år 1919 formellt tog över åtagandet för skolan. Det blev även 
ändringar i läroplanen som t.ex. att skolan sågs som en helhet istället för bara en byggnad och 
utförligare metoder i hur skolträdgården kunde användas i utbildningssyftet utformades. Dock 
minskade skolträdgårdarna i antal och hade nu minskat från 65 % till 25 % (Åkerblom, 2004). 

En grupp av experter bildades där bl.a. Gottfrid Sjöholm ingick. Sjöholm var kunnig inom det 
gröna och hade stor insikt i skolvärlden och tillsammans fick gruppen arbeta fram ett förslag på 
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en användbar skolgård. Sjöholm själv ansåg att en skola med hemkänsla skulle underlätta för 
barnens inlärningsförmåga samt att alla ämnen går att undervisa utomhus (Åkerblom, 2004). 

Urbaniseringen ökade och under 1930-talet utvecklades transportsystemet så pass att vi inte 
längre behövde odla nära staden för att överleva. Bättre ekonomi och låga priser gjorde att man 
inte ens behövde en köksträdgård. Efter andra världskriget producerade Sverige mer mat än vad 
som behövdes för första gången (ibid.). 

År 1950 ersattes folkskolan med den 9-åriga skolan för elever mellan 7 och 16 år. Under 1960-
talet blev miljöproblemen uppenbara och då skolträdgårdarna inte längre var en löneförmån för 
lärarna fanns inte samma intresse att hålla odlingarna välskötta. Då skötseln inte kunde läggas på 
barnen under sommarlovet prioriterades lättskötta skolträdgårdar som kom att bli asfalterade. 
Det är nu skolträdgården blir en skolgård och den växtlighet som prioriterades var träd och 
buskar. I Sverige år 1970 fanns det inga skolträdgårdar med undervisning kvar (ibid.). 

Skolträdgården började så smått komma tillbaka under 1980-talet för att ge barnen en positiv syn 
på naturen. I den nationella läroplanen från år 1994 står det att skolan ska främja lärandet istället 
för att förmedla kunskap vilket innebär att det är upp till varje enskild pedagog eller lärargrupp att 
bestämma hur undervisningen ska gå till väga och om pedagogen anser att en skolträdgård är till 
fördel för barns kunskaps inlärning förväntas pedagogen att anlägga en, men dock finns inga 
resurser för detta idag (ibid.). 

Odlingslotters historia i Sverige 
Koloniträdgårdarna ligger till grund för dagens odlingslotter. Koloniträdgårdar började bildas i 
samband med industriutvecklingen och då städerna blev större. För att få ut stadsborna i friska 
luften, förhindra sjukdomar så som tuberkulos och öka variationen på sin kost ökade 
koloniträdgårdarna i antal till stadsbors förmån. Koloniträdgårdarna kommer från början från 
Tyskland och fenomenet kom hit via Danmark år 1895. Efter både första och andra världskriget 
ökade antalet koloniträdgårdar. Men i takt med att städerna växte så fick koloniträdgårdarna ge 
vika för nya bostadsområden och vägbyggen. Koloniträdgårdarna flyttades allt längre ut från 
staden vilket medförde problem för de som ville odla, många förbättrade kvaliteten på sina små 
kolonistugor för att kunna övernatta i dem, medan många äldre inte orkade ha kvar sina lotter. 
Koloniträdgårdarna förvandlades i och med detta till mer eller mindre fritidsbyar. Detta har 
medfört att det i dagsläget enbart finns odlingslotter i anslutning till vissa bostadsområden för att 
ge de boende möjlighet att odla sina egna grönsaker och bär. Men på den har typen av 
odlingslotter får man inte bygga hus. (Sundberg & Gudmundsson, 1977)  
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Odlingslotters utformningar och innehåll 
I boken skolträdgårdens ABC har man följt tre olika skolors skolträdgårdar från start och tre år 
framåt. En av de tre skolorna hade odlingslott på närliggande kolonilottområde. Man har genom 
detta kunnat ta fasta på fördelarna med odling på skola men också kunnat belysa eventuella 
hinder som kan uppstå. Här har man även kommit fram till riktlinjer vid utformningen av 
odlingarna. Dessa riktlinjer är att man i designen ska ha fokus på att det finns plats för 
undervisning där alla kan samlas, gärna en lite större öppen plats. Författaren Åkerblom anser att 
även huvudgångar som är minst en meter bred underlättar undervisningen, då läraren lättare kan 
samla in elever vid undervisning bland växterna. Odlingsbäddar lagom för barn-armar är max en 
meter breda och de mindre gångarna bör enligt Åkerblom vara minst 30cm för att underlätta 
trädgårdsarbetet. När det gäller fasta gångar i odlingslandet tycks det finns både fördelar och 
nackdelar. De nackdelar som tas upp är att det är svårt att förändra designen medans fördelarna 
är att man på våren slipper att mäta in gångar mm och därmed spar tid. En annan viktig aspekt 
som tas upp i boken är att placeringen på odlingslotter bör vara väl synlig för att minska 
skadegörelse och vid problem med skadedjur som rådjur och harar bör man ha odlingen 
avgränsad med ev. staket. Ett växthus eller drivbänk är bra för att förlänga växtsäsongen, enligt 
Åkerblom hinner då elever i större delen av Sverige skörda primörer under vårterminen. 
Författaren menar att om läraren inte har tidigare odlingsvana med barn är det klokt att börja 
småskaligt och med ett fåtal växter, varför inte bara odla potatis till en början. Väl uppmärkta 
land och en karta kan hjälpa till att hålla ordning bland växterna (Åkerblom, 1990). 

Fritidsodlaren och journalisten Lena Israelsson skriver i sin bok Cityodling om att odla på små 
utrymmen så som på balkonger, innergårdar men även på odlingslotter. Hon tycker att man med 
fördel kan dela in trädgården i olika rum, även den lilla trädgården kan bli åtminstone minst ett 
rum. Man kan tänka sig väggar i form av exempelvis små eller stora häckar eller andra former av 
inramning. Detta menar Israelsson bidrar med spänning, ombonad känsla och dessutom upplevs 
trädgården större än vad den verkligheten är. Har man en liten trädgård får man utnyttja all jord 
man har och inte låta något gå till spillo, att odla på höjden och använda sig utav bra marktäckare 
är utmärkta exempel på hur man utnyttjar en liten plats enligt Israelsson. Vidare påvisar 
författaren att träd i odlingar stjäl vatten från andra växter men hävdar att detta gäller främst 
under trädkronans area därpå föreslås odling i odlingslådor eller plantera marktäckare under 
trädkronan. Hon förespråkar även att man gärna kan ha slingriga gångar som känns mer 
spännande än raka gångar, en gång som går diagonalt över odlingslotten gör att vi uppfattar ytan 
som större, man kan täcka gångarna med olika material för att hålla ogräs borta. Israelsson 
poängterar att gångar bör vara praktiska, till exempel är det viktigt att en skottkärra ska kunna 
komma fram, alltså bör gångarna var tillräckligt breda för den skottkärra man har. För att öka 
trevnaden kan man enligt Israelsson dra ut gångarna till lottens hörn och låt något hända där till 
exempel placera en krukväxt eller stol.  Författaren föreslår även att man på olika sätt kan ”knyta” 
ihop gångarna då det är trevligt att kunna gå runt i odlingslotten. Likt Åkerblom föreslår 
Israelsson en drivbänk, exempelvis gjord av gamla fönster, för att förlänga växtsäsongen, vilket 
bidrar till tidigare ett par veckors längre odlingssäsong. (Israelsson, 2004) 
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Invente r ing av odl ings lo t t en i  denna unde rsökning 
Odlingslotten ligger i ett kolonilottsområde och har en storlek på 10 x 10 m. Lotten har sol i stort 
sett hela dagen under hela odlingssäsongen. I nuläget finns dock ingen praktisk tanke med 
utformningen av lotten och den framstår i som vildvuxen. Förutom ogräset kvickrot växer det 
även hallon, krusbär, svarta och röda vinbär samt den perenna örten kärleksört. Det finns 
mestadels hallon, och dessa är i varierat skick. Vid inventering på närliggande lotter, som 
mestadels tillhör familjer med odlingsintresse, finns växter som t.ex. mangold, ärtor, rabarber, 
solros, kärleksört, begonia, gullris, sallat, ringblomma, röd rudbeckia, hallon, vinbär, pumpa, 
potatis, lammöra. 
 
Önskemål f rån skolan 
I de samtal jag hade med skolans personal kom det fram att det i första hand är förskoleklassen 
och första klass som ska ta hand om odlingslotten, då tredje och fjärde klass tillbringar mer tid i 
skolskogen. Det är ändå tänkt att alla klasser ska få ta del av odlingen och även ha en egen bit att 
sköta (samtal med fritidspedagog, 12 okt 2012).  

Här vill man kunna ha arbetspass med både hel och halvklass. Fokus är i första hand på 
plantering och men även på upplevelser med alla sinnen, så som synintryck och dofter. Något 
annat viktigt är en fjärilsrestaurang, dvs. växter attraherar fjärilar. Önskvärt är också egen odling 
per klass, sittplats i ring halv klass 14-15 personer, skyddat/berså, tak, skugga, lite skötsel och lite 
rens, gångar och spännande vrår, perenner, träd, eldstad, kompost (samtal med fritidspedagog, 12 
okt 2012). 

Tele foninte rv ju IUS skola i  Skåne 
För att undersöka hur en IUS-skola med väletablerad och fungerande odlingsverksamhet för 
eleverna tog jag kontakt med en IUS-skola i Skåne.  
 
Jag intervjuade skolans biträdande rektor som framhöll att odling i skolan är förenlig med tanken 
bakom IUS-skolor. Denna skolas odling planerades samtidigt med skolverksamheten i övrigt och 
därmed funnits sedan skolan öppnades år 1998. Tanken är att eleverna ska få lära sig allt från frö 
till skörd till kompostering. Man anser det viktigt att arbeta med helhetsbilder och sammanhang 
för vilket odling utmärkt passar för. Man gör analyser tillsammans med eleverna med hjälp av 
olika frågeställningar tillexempel diskuterar man varför växer det bättre på vissa ställen. Det finns 
goda möjligheter att samlas kring olika angelägenheter och man har som mål att integrera 
odlingsverksamhet i all annan undervisning.   
 
Odlingarna är enligt biträdande rektorn uppskattningsvis 30-40 kvm och är indelade i kvadrater 
med bland annat gångplankor. Odlingsrutorna är från 1 – 4 kvm och delas mellan eleverna, med 
upp till åtta elever per odlingsruta. Man vistas vid odlingarna vid behov och det är eleverna 
tillsammans med lärarna som sköter om sin respektive odling. Under sommarhalvåret är det 
fritidsverksamheten vid skolan som sköter odlingarna men genom samarbete med förskolan 
kommer lite extra hjälp även från det hållet.  
 
Vad som ska odlas bestämmer barnen själva och potatis sätts varje år. De sådda grödorna 
används vid den årliga skördefesten. Varje år kokas en soppa på skörden och som både skola och 
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förskola intar som lunch på skördefesten. Förskolan odlar också ringblommor för att tillverka en 
salva och skolan säljer överbliven kompostjord till bl.a. föräldrar. Denna extra inkomst går till att 
köpa fröer på våren etc.  
 
I denna skola går barn från förskoleklass och upp till femte klass. Alla barn ska vara med och 
utnyttja odlingarna, dock tillbringar eleverna olika mycket tid vid odlingen på grund av varierat 
intresse. Något som uppskattas av barnen, förutom sådd och skörd, är sådana växter som ger 
något som går att plocka och äta direkt så som rabarber och jordgubbar. På skolgården finns även 
bärbuskar och fruktträd. När jag frågade vilket fruktträd den intervjuade biträdande rektorn 
rekommenderade fick jag svaret äppelträd. Detta för att äpplet är något som introduceras tidigt 
barnens liv och därför är bekant för alla. Den intervjuade ansåg att man inte ska krångla till saker 
och ting när man odlar med barn, bäst blir det om man odlar så vanliga fröer som möjligt. 
Anledningen är att intresset ökar hos barnen när de odlar sådant som de kanske känner igen från 
affären och till och med brukar äta hemma. Att barnen är delaktiga och involverade från start är a 
och o. De hinder som finns för att bedriva odling i skolan är bl.a. att det krävs investeringar och 
att det är platskrävande (Bitädande rektor, 2012). De frågor som legat till grund för detta samtal 
finns i bilaga 2. 

Processbeskrivning 
Min processbeskrivning bygger på tidigare redovisade förstudie, främst på Petter Åkerblom och 
Lena Israelssons texter, samt av resultaten från intervjuerna med representanten för IUS-skolan 
Skåne och den IUS-skola vars odlingslott min modell är tänkt att appliceras på. Jag har spaltat 
upp mina fyra forskningsresultat i fyra listor nämligen: 

1. Vad ifrågavarande IUS-skola önskar sig. 
2. Vad Petter Åkerblom anser i sin bok om odling i skolan. 
3. Vad Lena Israelsson rekommenderar i sin bok angående koloniträdgårdar. 
4. Vilka den skånska IUS-skolans erfarenheter är.  

Sedan har dessa listor legat till grund för både utformning och innehåll av odlingslotten. 
Israelssons och Åkerbloms teorier om storlek på gångar, odlingsbäddar för barn samt en given 
samlingsplats utgör grundstrukturen för denna odlingslott. 

         

           Odlingslottens struktur                                                                         
Odlingslottens yta är till formen en kvadrat som är 
uppdelad i gångar med två huvudgångar som går 
diagonalt genom lotten från hörn till hörn och 
därmed bildar ett kors. I mitten av korset finns en 
cirkel som är tänkt som en samlingsplats för cirka 14 
barn. Mindre gångar går i linje med gränsytorna och 
är placerade 1 meter innanför, se figur 2.  I mitten av 
samlingsplatsen är det min intention att man ska 

Figur 2. Odlingslottens struktur 

Källa:	  Egen	  bearbetning	  
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kunna placera en mindre, transportabel eldstad då önskemål finns om en sådan.  
Huvudgångarna är 1 m breda och tanken är att man lätt ska ta sig in och ut med skottkärra. De 
mindre gångarna är 30 cm breda och leder runt i odlingarna. Samlingsplatsen är 2,2 m i diameter. 
Måttet på samlingsplatsens cirkel är en uppskattning och jag har beräknat den utifrån en vanlig 
stols bredd, dvs. 42 cm. Jag har lagt på 8 cm i rörelsemån vilket blir totalt 50 cm. 50 cm x 14 blev 
en omkrets på 700 cm. Omkrets delat på pi (3,14) = diametern. 

                                                                          

                  Fjärilshotell 
Gångarna delar upp odlingslotten i fyra mindre 
trianglar, där triangeln i överkant blir ett 
fjärilshotell, se figur 3. Fjärilshotellet valde jag att 
placera i den bakre kanten av odlingslotten då 
fjärilarna enligt Israelsson söker sig till platser som 
ligger i lä. Odlingslottens placering på 
kolonilottområdet är i första raden med 
framkanten mot en öppen gräsmatta och har sin 
rygg mot resterande odlingslotter med växtlighet. 
Ett fjärilshotell har skolan själv uttryckt en önskan 
om då treorna redan nu föder upp och släpper ut 
fjärilar på skolans odlingslott. Fjärilshotellet består 
av enbart perenna växter för minsta möjliga 
skötsel.  

Enligt Israelsson lockas fjärilar till växter med mycket nektar och fjärilslarver behöver blad som 
näring, dock finns dessa blad inte alltid på samma örter som har mycket nektar. Vidare skriver 
Israelsson att fjärilar dricker vatten och då ofta från en strandkant eller sittandes på en flytande 
barkbit. Genom att använda sig av t.ex. fågelbad med lite vatten och med några flytande barkbitar 
kan man i trädgården göra vattnet tillgänglig för fjärilar (Israelsson, 2004). En sådan vattenkälla är 
lämplig att placera i mitten av fjärilshotellet där det är som mest skyddat. Vissa fjärilar övervintrar 
i barken eller i små sprickor på träd (Israelsson, 2004) och därför har jag även planerat in ett 
äppelträd, vilket ju överensstämmer med både skolans önskemål och vad representanten från 
IUS-skolan i Skåne berättade. Då träd både skuggar och stjäl vatten från andra grödor bör de inte 
stå i odlingar alls menar Åkerblom medan Israelsson däremot hävdar att om man undviker att 
plantera växter direkt under trädets krona så går det bra (Israelsson, 2004). Med detta i åtanke 
placerar jag äppelträdet i ena hörnet av odlingslottens överkant där trädet kommer att skugga 
odlingslotten minst. Jag har delvis prioriterat plantering av ett träd då det är lättskött och ger tak 
och bidrar med rumskänsla. Ett mindre äppelträd är att föredra så att de inte skuggar allt för 
mycket (Israelsson, 2004). 

I boken cityodling rekommenderas växter med mycket nektar, tanken i valet av dessa är att det 
ska finnas nektar tillgängligt i så stor utsträckning som möjligt under hela säsongen. Dessa 
nektarrika växter är, Isop Hyssopus officinalis, Kryddtimjan Thymus vulgare, Kärleksört Sedum 
telephium, Pingstlilja Narcissus poeticus och Kungsmynta Origanum vulgare. Pingstliljan är dock giftig  

Figur 3. Placering av fjärilshotellet 

Källa: Egen bearbetning 
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(Rosén, 2011) men jag valde den framförallt för att på våren få tidig åtkomst på nektar. 
Kärleksörten har jag valt för att den både är en värdväxt för fjärilslarver och en nektarväxt. Enligt 
Israelsson är kungsmyntan och timjan oslagbara nektarväxter. Isopen har jag valt som ett 
komplement till de andra växterna, Isop är enligt Israelsson en växt med mycket låga krav och 
därmed lättodlad, dessutom är den väldigt härdig och klarar av våra vintrar. En annan ört värd att 
nämna är brännässlan, den finns som ogräs strax intill denna odlingslott och är mycket värdefull 
som värdväxt för många fjärilslarver till exempel nässelfjärilen och påfågelsöga (Israelsson, 2004). 
Andra värdväxter som jag valt till denna del av odlingen är Humle Humulus lupulus och Kärleksört 
Sedum telephium. Humlen är tidig och har en snabb tillväxt och väver dessutom på höjden 
(Hansson & Hansson, 2008), vilket bidrar med en rumskänsla. Kärleksörten har jag valt på grund 
att den, som nämnt tidigare nämnt, har både smakfulla blad och är rik på nektar samt att den står 
sig bra långt in på hösten och blir då tillsammans med humlen mat för en hel säsong.  
Humlestörar i en cirkel, likt samlingsplatsen, placeras mitt i landet för humlen att klättra på. Ett 
annat önskemål från skolan är spännande vrår och det får man genom att låta små trampstenar av 
något slag gå igenom fjärilshotellet så att eleverna får möjlighet att ta sig närmare fjärilarna, 
studera tillväxten av humlen, fylla på med vatten i fjärilsbadet. Trampstenarna underlättar även 
vid rensning och eventuellt skörd. Mer om växterna finns i tabell 1 under rubriken produkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur4. Områdes karta över kolonilottsområdet. 
Det gröna fältet är skolans lott 

Källa: Egen bearbetning 
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Bondens åker 

Bondens åker blev nästa steg i min planering av 
odlingslotten. Den jag valt att placera i en triangel i 
framkanten av odlingslotten se figur 5. En odlingsbit till 
varje klass har varit något som jag prioriterat och som 
funnits med i tankarna från start. Bondens åker lägger 
jag i framkant så att de olika klassernas land inte 
hamnar intill varandra. Detta för att minska trängsel om 
elever från flera klasser ska samsas om utrymmet. 
Inspirationen till den här delen kom genom ett samtal 
med en mycket kunnig äldre man som har många 
odlingsår bakom sig och dessutom har odlingslott i 
samma område som skolan. I samtalet berättade han 
om en klass som odlat de fyra sädesslagen, Havre 
Avena sativa, korn Hordeum sativum, råg Secale cereale och 

vete Triticum vulgare vilket jag kände direkt att det var något att ta upp i undervisningen på en 
odlingslott. Att få prova på att vara bonde och se vad landets bönder har på sina åkrar är något 
som jag personligen tycker ska uppmärksammas, dels för att det är en del av vår kultur och dels 
för att det hör till allmänbildningen.  Jag har utökat listan för den svenska bondens grödor, 
förutom de fyra sädeslagen har jag lagt till både solros Helianthus annuus och potatis Solanum 
tuberosum då tanken är att man från år till år ska kunna välja vad som ska odlas. Potatis samt 
solrosor är lättodlade (Åkerblom, 1990) och välkända växter som uppskattas av barn (Bitädande 
rektor, 2012).  Användningsområden mm för dessa växter finns i tabell 2, under rubriken 
produkt. 

 

            Klassens land 
Varje klass ska kunna få en egen odling och de 
odlingarna valde jag att lägga på de två sista trianglarna 
se figur 6. Trianglarna har delats itu vilket blir fyra fält, 
markeras med siffrorna 1-4 i figuren, där man har 
möjlighet att tillsammans som klass komma överens 
om vad som ska odlas. Denna delning av landen ska 
enbart bestå av en smal gång, trampstenar eller 
liknande för att kunna bruka så mycket som möjligt av 
jorden. Till dessa odlingar har jag gett förslag på 
lättodlade grödor som antingen är primörer eller som 
kan skördas på hösten, med tanke på verksamhetens 
öppettider. I boken skolträdgården ABC tar Åkerblom 
upp grödor som lämpar sig för odlingar i skolan och 

några av dem är, Indiankrasse Tropaleum majus, Mangold 
Beta vulgaris, Morot Daucus carota, Matlök Allium cepa, Ringblomma Calendula officinalis och Rädisa 

Figur 6. Placering av klassens land 

Källa: egen bearbetning 

Figur 5. Bonden åker 

Källa: Egen bearbetning 
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Raphanus sativus v. sativus.  Jag har valt ut dessa för att ge exempel på både sommarblommor, 
bladväxter, rotfrukter och lökväxter. Jag vill även ge förslag på en perenn växt som lämpar sig bra 
i odlingar och i det här fallet blev det Gräslök Allium schoenoprasum, som Israelsson anser vara en 
lättodlad och vanlig växt. Mangold är kanske inte den vanligaste bladväxten för dagens barn, men 
den fick ta spenatens plats. Detta för att mangold används som spenat och innehåller inte 
oxalsyra som spenaten, oxalsyra kan i kroppen göra så att man får kalciumbrist (Ljungqvist, 
2007). Mer info finns i tabell 3. 

                                Ramen 

Den sista delen av denna odlingslott har jag valt att kalla 
för ramen. Här är min tanke den att precis som namnet 
indikerar ska den rama in odlingarna och jag föreslår 
enbart perenna växter och buskar, se figur 7. Då ett litet 
äppelträd Malus dometica redan är på plats, där fält 1 och 
3 möts i figuren, utgår jag därifrån. Till höger i ramen, 
fält 3 i figuren, tänker jag mig att man planterar 
bärbuskar så som krusbär, Ribes uva-crispa, röda vinbär 
Ribes rubrum och svarta vinbär Ribes nigrun.  De svarta 
vinbären får sin plats närmast äppelträdet eftersom de är 
tåligast och klarar skugga bättre än de övriga (Israelsson, 
2011). Mitt emot bärbuskarna i den högra delen av 
ramen, fält 4 i figuren, planteras hallon. Enligt Israelsson 

är hallon något svårare att sköta men det finns en hallonsort som får sina bär på sensommaren 
och är mer stabil än andra hallon, eftersom dessa buskar inte behöver någon uppbindning 
(Israelsson, 2011). I framkant på odlingslotten, fält 2 i figuren, planteras Rabarber Rheum 
rhabarbarum i hela raden, denna är tidig och kan skördas av redan på våren (Israelsson, 2011). 
Rabarber innehåller oxalsyra men det finns sorter som innehåller lägre halter (Israelsson, 2011). 
Se tabell 4. 

I bakre delen av ramen, fält 1 i figuren, sätts någon form av skydd upp, exempelvis ett staket av 
något slag. I mitten blir det ett utrymme för skottkärra, en parkeringsplats. På höger sida av 
parkeringsplatsen finns utrymme för en drivbänk att förlänga säsongen med (Israelsson, 2004) 
och till vänster om parkeringsplatsen är det min tanke att man skapar en kompost vilket är något 
som står på alla underlagslistor jag har. Se Illustrationsritning under rubriken produkt för en mer 
detaljerad illustration. 

 

 

 

 

 

Källa: Egen bearbetning 

Figur 7. Ramen 
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Utvärde r ing av des ignförs lag  
När jag visade min första skiss för IUS-skolan fick jag positiv respons på bland annat att man 
kunde gå runt i lotten men jag fick också önskemål om att samlingsplatsen i mitten borde vara lite 
större, förslagsvis 2,5-3m i diameter och ett annat önskemål var att den borde ha någon form av 
tak då det underlättar vid dåligt väder. Vi resonerade fram ett förslag på något som kan sättas upp 
över samlingsplatsen.  

 

Slut juste r ingar före  färdigs tä l lande av i l lus t rat ionen 
Samlingsplatsen blir större enligt skolans önskemål och då till 2,5 m i diameter, en större area tar 
bort för mycket odlingsutrymme. Störar sätts upp runt samlingsplatsen för att man ska kunna 
spänna upp ett provisoriskt tak vid behov. Man kan så klart passa på att utnyttja störarna till 
odling om så önskas. Min tanke är att man kan plantera marktäckare av något slag under trädet 
för att förhindra ogräs. Även en liten bänk att sitta på skulle vara på sin plats. En vattentunna har 
en given plats i en odlingslott så att man kan samla upp vatten. 
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	  Produkt: 

          Teckenförklaring:  
1. Äppelträd med sittplats under            7. Bärbuskar 
2. Kompostering med staket bakom      8. Klassernas egna land 
3. Parkering för skottkärra                     9. Samlingsplats m störar för tillfälligt tak 
4. Drivbänk med staket bakom            10. Hallonhäck 
5. Vattentunna                                      11. Bondens åker 
6. Fjärilshotell                                       12. Rabarber 
(m. humlestörar & vattenkälla)             13. Gångar 
 0	  m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3 

Produkt 
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Tabell 1. Växter i fjärilshotellet   
Växt Användningsområde Användes förr till Ev. annan egenskap 
 Blad t i l l  f jär i l s larver    
Humle,  
Humulus lupulus 

Kottarna används till öl 
som krydda & 
konserveringsmedel 

Dekoration & 
balsamering av lik 

Sömngivande och lugnande 

Kärleksört,  
Sedum telephium 

Trädgårdsväxt Spå i kärlek, föda i 
nödetider, på tak för 
att förhindra 
blixtnedslag 

Ätbar, rik på C-vtamin 

Nektar t i l l  f jär i l en    
Isop,  
Hyssopus officinalis 

Trädgårdsväxt, blommorna 
används till bl.a. te. 

Lades i psalmboken 
att lukta på för att 
hålla sig pigg 

Härdig, bitter smak 

Kryddtimjan,  
Thymus vulgare 

Soppor, sallader Balsamering, medicin 
mot hosta & kikhosta 

Har antiseptisk och 
konserverande verkan 

Kärleksört,  
Sedum telephium 

Trädgårdsväxt Spå i kärlek, föda i 
nödtider, på tak för att 
förhindra blixtnedslag 

Ätbar, rik på C-vitamin 

Pingstlilja,  
Narcissus poeticus 

Trädgårdsväxt Trädgårdsblomma, vår 
äldsta 

Giftig, äts ej av rådjur och 
sorkar 

Kungsmynta, 
Origanum vulgare 

Pizzakrydda, Tomat- och 
köttfärsrätter 

Tandvärk, hund- & 
ormbett, ilska & onda 
makter 

 

Källa: Växterna är tagna från (Israelsson, 2004). All växtinfo är hämtat ur (Ljungqvist, 2007) undantag är dock timjan 
vars växtinfo kommer från (Hansson & Hansson, 2008). Kungsmyntans användningsområde och Isops växtinfo 
kommer från (Israelsson, 2011). 
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Tabell 2. Växter till bondens åker 

Källa: Växter är från (Åkerblom, 1990) lika så korn användes förr till & Havrens användningsområde. Resterande är 
från (Ljungqvist, 2007). 

 

Tabell 3. Förslag på växter i klassens egna land.  
Växt Användningsområde Användes förr till Ev. annan egenskap 
Gräslök,  
Allium schoenoprasum 

Sallad, smörgås, sillrätter. 
Blommorna kan torkas. 

Husmedicin mot bl.a. 
frossa, hosta, 
andningsbesvär 

Ovanligt mkt C-
vitaminer 

Indiankrasse,  
Tropaleum majus 

Blad och blommor i sallad, 
omogna frukter kan läggs in 

skörbjugg Antiseptiskverkan 

Mangold,  
Beta vulgaris 

Nyttjas som spenat, 
bladskaft kokas likt sparris 

Före krist. födelse odlade 
Romare & Greker mangold  

Har stjälkar i röd, vit, 
gul, orange färg 

Morot,  
Daucus carota 

Saft, bakverk, saft 
 

Tandvärk & magbesvär Morotssaft kan drickas 
mot hosta 

Matlök,  
Allium cepa 

Används rå eller stekt till 
och i de flesta maträtter. 

Universalmedel, tidernas 
mest använda. 

Motverkar blodproppar, 
magcancer mm. 

Ringblomma,  
Calendula officinalis 

Ätbar, används i salvor mot 
brännskador, läppsprickor 
etc. 

välkänd kärleksört, 
symboliserade lojalitet och 
medkänsla 

Blomman slår ut ca 9 
tiden & stängs vid 
skymning 

Rädisa,  
Raphanus sativus v. 
sativus 

Råa på smörgås & i sallad Vid misstanke av 
förgiftning & vid 
depressioner åts rädisa 

 

Källa: Växterna är från (Åkerblom, 1990)bortsett från gräslök kommet ur (Israelsson, 2004). All växtinfo är ur 
(Ljungqvist, 2007) undantag är morot och matlökens användningsområde som är från (Åkerblom, 1990) lika så rädisa 
& mangolds ’användes förr till’. 

Växt Användningsområde Användes förr till Ev. annan egenskap 
Havre,  
Avena sativa 

Havregryn, mjöl, 
djurfoder 

Mestadels djurfoder Omslag av havre verkar 
mjukande för huden 

Korn,  
Hordeum sativum 

Gryn, tunnbröd, djurfoder Mestadels foder, 
lämningar hittats från 
yngre stenåldern i Sv. 

Avkok på korn- till 
spruckna läppar och sår 

Potatis,  
Solanum tuberosum 

Div. maträtter, 
potatismjöl, tillverkning 
av medicin 

Mot verk, stukningar 
etc. Potatismjöl till 
stärkning av gardiner 

Potatismjöl verkar 
klådstillande 

Råg,  
Secale cereale 

Rågmjöl, kross, flingor Väggisolering, mattor, 
div. halmslöjd 

 

Solros,  
Helianthus annuus 

Foder & oljeväxt Som avbild av solen 
för Inkaindianerna 

Fröer ätbara för både 
människa och fåglar 

Vete,  
Triticum vulgare 

Bröd, mjöl, pasta, 
mannagryn, djurfoder 

Stärk- & bindemedel i 
lim, tyg & papper 
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Tabell 4. Växter till Ramen: 
Växt Användningsområde Användes förr till Ev. annan egenskap 
Hallon,  
Rubus idaeus 

Sylt, saft, efterrätter Lindra kräkningar Rik på oxidanter som 
skyddar mor cancer 

Krusbär,  
Ribes uva-crispa 

Till sylt och äts råa Lagrades i vatten, användes 
till krämer & soppor 

Rik på socker 

Rabarber,  
Rheum rhabarbarum 

Saft, soppa, paj, kräm Åt enbart bladen, då som 
spenat 

Innehåller oxalsyra, ska ej 
ätas vid njurbesvär 

Röda vinbär,  
Ribes rubrum 

Sylt, saft, gelé  betraktades som antiseptiskk 
och svalkande 

Te på bladen är bra för 
matsmältningen 

Svarta vinbär 
Ribes nigrun 

Sylt, saft, gelé, vin Svartvinbärssirap användes 
för att lindra feber. 

Urindrivande 

Äppelträd,  
Malus domestica 

Mos, cider, vin, kräm, 
bakverk mm 

Mot vårtor Gynnar kroppens 
blodsocker & blodfett 

Källa: Samtliga växter tagna ur (Israelsson, 2011). övriga är från (Ljungqvist, 2007) frånsett krusbärs och äpplets 
användningsområde som är från (Anderberg, 2012) lika så röda vinbär under rubriken användes till förr. 

 

Tabellerna med växter från förr i tiden och deras användningsområden är tagna ur 
andrahandskällor och ska beaktas som sådana, dessa är för att påvisa att växter har flera kvaliteter 
ur både historiskt- och nutida perspektiv.  
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Diskussion 
Syftet med detta arbete har varit att få svar på följande frågor: 

• Hur kan en odlingslott utformad för skolor se ut?  
• Vad kan odlingslotten innehålla?  

Jag anser att min produkt svarar på mina frågeställningar och bakgrunden i detta arbete har varit 
av stor vikt då jag kommit fram till mina förslag. Dock har mitt intresse varit stort och tiden 
knapp. En kvalitativ undersökning om hur barn rör sig och använder odling hade varit ett 
komplement. Att få observera under ett studiebesök på en redan välfungerande odling i en skola 
skulle ha varit en värdefull erfarenhet, det kunde ha bidragit med en större förståelse och fått en 
inblick i vad som fungerar designmässigt och en känsla av vad barnen har för behov. Årstiden för 
detta arbete har också gjort att det rent praktiskt varit omöjligt med studiebesök på en aktiv 
odling. Den enda tveksamma växten jag har i denna odling är Hallonbusken, då den inte ses som 
lättodlad och är känslig vad avser ogräs vid dess rötter. Så hallon kanske inte är att föredra vid en 
nystartad odling men vid en väletablerad odling och med ett välinarbetat skötselschema kan jag 
mycket väl tänka mig att hallon fungerar utmärkt. Ett annat i viss mån tveksamt val är den stora 
samlingsplatsen i mitten av den förhållandevis lilla odlingslotten, här har jag gått på önskemål och 
fakta ur litteraturen. Min åsikt är att en samlingsplats lämpar sig bättre i en större odling. Men en 
cirkel i mitten gör även att pedagogerna kan ha ögonkontakt med samtliga barn och fånga upp 
deras uppmärksamhet. 

I mitt val av litteratur har jag utgått mycket från boken skolträdgårdens ABC skriven av Petter 
Åkerblom vilken är en publikation med några år på nacken. Jag har ändå gjort den bedömningen 
att det som skrivs fortfarande är trovärdigt eftersom det i boken redovisas resultat från 
undersökningar som gjorts genom att starta upp skolträdgårdar vartefter man följt upp den 
processen. De växterna som anges vara lättskötta är näst intill de samma som den aktuella 
fritidsodlaren och journalisten Lena Israelsson tar upp i sin bok en handbok för köksträdgården. 
Skördetid av bärbuskar har varit svår att fastställa, men vad jag kunnat få fram finns det sorter 
som ger senare skörd än vanligt, dessa sorter passar så klart in i en skolodling. En nyvunnen 
passion över den historiska delen av våra trädgårdsväxter och köksväxter gör att nu i efterhand 
gärna hade forskat mera på den historiska delen. 

Jag kan inte se några hinder för någon annan skolverksamhet att använda sig av detta förlag som 
bör ses som en inspiration. Detta kan även ge nya infallsvinklar till alla som har ett intresse av 
odling.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 
1. Hur kommer det sig att ni har infört odling i er verksamhet? 
2. Hur länge har ni haft era odlingar? 
3. Hur stor är odlingen? 
4. Vem/vilka sköter om odlingen? 
5. Om flera, vem gör vad? 
6. När verksamheten är stängd, vem sköter om det då? 
7. Vad odlas och varför? 
8. Vad görs med grödorna vid skörd? 
9. Hur används odlingen i skol- samt fritidsverksamheten? 
10. När vistas man i odlingarna under skoltid? 
11. Och vad gör man där då? 
12. Hur stora barngrupper är där samtidigt? 
13. Vilka klasser utnyttjar odlingarna? 
14. Vad uppskattar barnen mest och minst med odlingarna? 
15. Vad uppskattar ni ledare mest och minst med odlingarna? 
16. Utnyttjas odlingen under vintertid? 
17. Om ja, vad gör man då? 
18. Vilka positiva aspekter medför odling i skolan? 
19. Vilka negativa aspekter medför odling i skolan? 
20. Har ni tips och idéer ni vill dela med er ut av tas det tacksamt emot! 

 
 

 


