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Januari – planera
På skolan
Planera odlingsåret tillsammans i odlingsgruppen.  

    Bestäm vem som har huvudansvar för vad under året. Använd årshjulet.   
        De som tar större ansvar för skolträdgården kan avlastas inom andra områden. 

   Schemalägg ett antal besök på odlingsplatsen. 
        Tips! Boka in personal som genomför utomhuspedagogiska aktiviteter med 
         halva klassen och byt efter halva tiden. 

 Sätt datum för sommarförfest i juni och skördefest i september. 
        Förankra med skolledningen.

 Koppla odling och utomhuspedagogiska aktiviteter till 
        terminsplaneringen i olika ämnen. Samverka gärna  
        ämnesövergripande. Se förslag nedan.

I skolträdgården
Besök odlingsplatsen utan elever.

 Studera platsens förutsättningar. 

 Ta tiden det tar att promenera till platsen. 

 Inventera status på material och tillgång 
        till vatten och toaletter. 

Skolträdgård i flera ämnen

• Koppla skrivuppgifter till arter i skolträdgården (Hkk, Sv, No, So)

• Laga mat utomhus på muurika, stormkök eller över öppen eld (Hkk, Id, No)

• Tillverka sittdynor, bi-holkar, bi-hotell, fågelholkar och växtstöd (Sl. Sv, No)

• Gå på glos- och artjakt i skolträdgården (Sv, Eng)

• Promenera två och två i skolträdgården och samtala på engelska (Eng), ”Walk-and-talk”

• Dokumentera moment i skolträdgården genom att skapa korta instruktionsfilmer
eller fotoserier (Bl, Sv)

• Måla av arter och miljöer i skolträdgården (Bl, Sv)

• Arbeta utifrån illustrationer av vanliga växter och djur i trädgårdslandet (Sv, Bl, So, No)

• Samverka med personal i skolmatsalen, till exempel genom att lyfta fram råvaror i
säsong eller tillreda mat från skolträdgården (No, Sv)



Februari/mars – skapa relation till platsen 
I skolträdgården
Besök odlingsplatsen med elever.

 Samla eleverna i ring. Låt dem stå tysta en stund och lyssna, dofta och se sig omkring. 
Skicka runt en mikrofon, exempelvis en pinne, ställ frågorna: 

• Vad hör, doftar och ser ni?

• Vilka arter runt omkring er kan ni namnet på?

• Ser ni några spår av djur?

Obs! Elever får passa eller säga något som redan är sagt. 

 Plocka och smaka något som går att äta denna tid, se skogens skafferi. 
Denna tid börjar bina vakna. Ta gärna med och bjud på honung.

På skolan 
 Använd bin som budbärare och arbeta med pollinering 
i klassrummet, se till exempel Tacofredag utan bin? 

 Beställ fröer eller fråga vårdnadshavare/kommunen/ 
plantskolor om de har fröer att ge bort.  
Diskutera valen tillsammans i odlingsgruppen.  
Vad är eleverna intresserade av att odla?  
Vad fungerade bra föregående år?

Lätt att odla!
Förgro: Sockerärt, rädisa, mini-gurka, 
tomat, lök men varierar beroende på 
odlingszon..  

Så och plantera på plats: Potatis,  
rädisa, mangold, ringblomma, spenat, 
lök, rödbeta och perenner som  
rabarber och sparris.  



Mars/april – förbered och förgro

I skolträdgården
Besök odlingsplatsen med elever. 

 Samla eleverna i ring. Låt alla stå tysta en stund och lyssna, dofta och se sig omkring. 
Gå laget runt genom att skicka runt “micken”. 

• Vad hör, doftar och ser ni?

• Hur ser platsen ut nu? Vad har förändrats?

• Vilka arter minns ni namnet på?

• Ser ni några spår av djur?

     Rensa ogräs. 

     Förbered jorden för sådd. Gräv och gödsla rikligt. Tänk 
på att billig påsjord ofta inte innehåller tillräckligt med 
näring för en hel växtsäsong. Lägg riktigt med näring från 
början eller tillför efter hand. Att anlägga en hugelbädd är 
ett bra alternativ på skolgårdar.

På skolan 

     Förgro grödor som solros, tomat, gurka, pumpa, squash 
och sockerärt. Tänk på att billig påsjord ofta inte innehåller 
tillräckligt med näring för en hel växtsäsong. Lägg riktigt  
med näring från början eller tillför efter hand. Använd  
gräsklipp och gamla löv. Fråga en bonde eller ridskola i  
närheten om ni kan få gödsel. Att anlägga en hugelbädd  
är ett bra alternativ på skolgårdar.

 Grodda potatis. 

 Öva på att sätta upp och använda stormkök eller trefot. Koka  
gärna en kopp te eller tillaga någon vårprimör som tittat upp. 

Bli lyckligare – stoppa fingrarna i jorden!
En forskare från Bristol University i England har kommit fram till att 
jord som innehåller bakterien mycobacterium vaccae stimulerar hjärnans 
produktion av det goda humörskapande hormonet serotonin.



Maj – plantera och så
I skolträdgården

Besök odlingsplatsen med elever. 

 Samla eleverna i ring. Låt alla stå tysta en stund och 
lyssna, dofta och se sig omrking.  
Skicka runt “micken”. 

• Vad hör, doftar och ser ni?

• Hur ser platsen ut nu? Vad har förändrats?

• Kan ni upptäcka någon ny art?

• Var tycker ni det är lämpligt att plantera? Varför?

     Sätt potatis och plantera de förgrodda plantorna på 
odlingsplatsen i början av månaden. Obs! Har man  
glömt att förgro potatis så köp sättpotatis. 

     Kupa potatisen efter ett par veckor. 

På skolan 

 Avhärda det som förgrotts i klassrummen 
        i växthus/ute under ca en vecka. 

 Arbeta med artkunskap, till exempel med  
materialet Naturfalken i skolan eller Skolträdgården. 

 Arbeta med pollinering och bin, 
        se Skolmaterial om bin. 

Om att odla potatis 
Börja med att ta bort ogräs och gödsla jorden. Sätt sättpotatisen i rader med 60 cm 
avstånd och med ett plantavstånd om ca 20 cm.  Hantera sättpotatisen och dess 
groddar försiktigt. När de första bladen visar sig börjar du försiktigt kupa upp mer 
jord kring plantorna, dels för att potatisen ska utvecklas bättre längs stammen och 
dels för att de inte ska utsättas för ljus, då blir den grön, oätlig och giftig. Potatisar 
som ligger i ljus blir snart gröna och bildar det giftiga ämnet solanin. 



Juni – skörda och sommarplanera 
I skolträdgården
Besök odlingsplatsen med elever.

 Gå runt på odlingsplatsen och låt eleverna observera: Vad är redo att skördas? 
Dofta på kryddväxter och vårblommor! Spana efter pollinatörer! 

 Skörda, plocka och provsmaka, till exempel vårprimörer, kryddor och rabarber. 

 Plantera eventuellt fler grödor, som potatis (sen sort) och förgrodd majs. 

 Rensa ogräs. 

     Täck! Be eleverna hjälpa till att samla t.ex. gräsklipp från
         fotbollsplanen. Genom täckodling minskar avdunstningen 

 och därmed även behovet av bevattning. 

På skolgården 
Försommarfest!

 Låt eleverna tillsammans tillaga något att äta utomhus.  
Använd om möjligt råvaror från odlingsplatsen exempelvis  
bär, kryddväxter eller rabarber.

 Att diskutera under dagen: 

• Vad åt människor i Sverige förr i tiden denna tid på året?

• Vad menas med att en råvara är ”i säsong”?

• Vad tror ni händer om mataffärerna skulle stänga
eller importen begränsas?

 Förgyll förfesten med roliga aktiviteter som skolgårdsbingo, 
lekar med mat- och naturtema eller quiz. 

Sommarplanering  
Dags att planera för bevattning under sommaren tillsammans i odlingsgruppen.  
• Involvera om möjligt fritidspersonal i god tid. Fråga om de har möjlighet att

vattna tillsammans med elever under sommarfritids. Samtidigt kan de passa
på att skörda det som är redo att skördas under sommaren.

• Fråga om det finns personal med möjlighet att vattna någon gång under
sommaren. Är man många kan det räcka med ett tillfälle.

Tips! Skapa en digital bevattningsgrupp. 

Obs! Det är inte hela världen om inte allt överlever. Det ger lärdomar också. 



Juli/augusti – sommartid 
• Förhoppningsvis njuter elever och personal på sommarfritids av skolträdgården och

passar på att äta av mogna grödor och bär samtidigt som de vattnar.



Augusti – förundras
På skolan

Planera höstens aktiviteter tillsammans i odlingsgruppen.  

 Schemalägg höstens besök på odlingsplatsen. 

 Koppla odling och utomhuspedagogiska aktiviteter till terminsplaneringen. 
Se tipsruta januari. 

 Bjud in personal från skolbespisningen och diskutera vad som kan skördas, 
användas och när.

I skolträdgården

Besök odlingsplatsen med elever. 

 Samla eleverna i ring. Låt alla stå tysta en stund och lyssna, dofta och förundras 
över växtkraften från de frön de planterade i våras. Skicka runt “micken”. 

• Vad hör, doftar och ser ni?

• Vad har hänt under sommaren?

• Är något redo att skördas?

 Diskutera: 

• Varför har det gått som det gått?

• Vad har inte överlevt sommaren och varför?  Har något blivit förvuxet?

• Vad hände förr i tiden om en skörd slog fel?

 Rensa ogräs och vattna. 

 Gå på spaning efter insekter,  
småkryp och andra djur. 

        Dela gärna ut förstoringsglas 
eller luppar. 

 Så saker med kort utvecklingstid 
till exempel sallat, spenat eller  
rädisor. De som odlas på hösten  
kan till och med bli bättre än de  
som odlas på våren.

Tips! Upphöjda bäddar  
Finns det möjlighet att anlägga upphöjda bäddar är det ett bra alternativ.  
Upphöjda bäddar är lekvänligt då eleverna lätt ser var de ska och inte ska gå.  
Samtidigt hjälper bäddarna till att hålla ogräset borta och detär mer ergonomiskt. 



September – skörda

I skolträdgården

Besök odlingsplatsen med elever. 

 Låt eleverna gå runt på odlingsplatsen och fundera 
på vad som är redo att skördas? Diskutera hur ni  
skall gå tillväga. 

 Sätt igång och skörda! Låt eleverna provsmaka lite 
under tiden.

 Rensa ogräs.  

På skolgården 

Skördefest! 

 Låt eleverna skala, hacka och pickla! 

 Dela ut recept och låt eleverna tillaga grönsaker,  
kryddor, frukt och bär till exempel på muurikka eller i en gryta på trefot.   
OBS! Införskaffa i förväg kompletterande ingredienser som krossade tomater, soja, salt, 
peppar och bröd. Enklast är att göra en rykande grönsakswok och servera med till exem-
pel egenpicklad lök, färska kryddor och bröd. Beställ gärna bröd från skolrestaurangen i 
förväg eller låt eleverna laga pinnbröd. 

 Tips! Dela in eleverna i matlag med olika uppgifter. 

 Gör tillfället festligt med roliga aktiviteter kopplade till mat. Varför inte gissa vikten på 
grödan, blindprovning av grönsaker, tipsrundor på temat, äppelprovning eller andra lekar.

 Leverera grödor som blir över till skolrestaurangen. 

Samla in fröer. 

 Lägg i påsar och märk upp med sort och årtal. 

 Spar på lämpligt ställe, mörkt och svalt.

Tips! Kontakta en lokal handlare och fråga efter mat- 

svinnsprodukter att komplettera skördefesten med  

till exempel grönsaker, rotfrukter och bröd 



Oktober – ta avsked
I skolträdgården
Besök odlingsplatsen med elever för sista gången.

 Skicka runt “micken”. Låt den gå runt så länge 
 elever har kunskaper att dela med sig av. Inled med: 

• Jag vet att …

 Skörda resterande grödor. Pumporna brukar vara redo vid denna tid. 

 Rensa och förbered jorden för vintervila. Täck med gräsklipp och gamla löv.

På skolan

• Låt eleverna besöka de klasser som ska ta över odlingsplatsen efter årsskiftet och
lämna över de fröer som blivit över och fröer de själva sparat. Låt eleverna berätta
om odlingsåret, dela med sig av lärdomar och svara på frågor.



November/december 
– reflektera och vintervila

På skolan

 Tid för reflektion av odlingsåret tillsammans i odlingsgruppen.  
Vad fungerade bra/mindre bra? Vika idéer har dykt upp under odlingsåret från elever 
och personal? Hur skall det förvaltas? Se över resurser inför kommande odlingsår i form 
av tid, kunskap, material med mera.

 Samla bilder från odlingsåret i ett bildspel och visa eleverna till exempel vid 
julavslutning.

 Bestäm datum för planeringsträff med odlingsgruppen i januari. 

Tips! Peta gärna ner några vitlöksklyftor innan det 

blir snötäckt. En riktig delikatess när de kommer upp.
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