
Kom igång med skolträdgård! 
Vill ni komma igång med odling som pedagogiskt verktyg i  
undervisningen? Ta hjälp av vår steg för steg-guide för att ta 
nästa steg. Det viktigaste är att inte vara rädd för att starta. 
Tänk på att det är värt mycket för de elever som får möjlighet 
att odla även om odlingen inte blir långsiktig. 

Steg för steg-guide
1. Bilda en skolträdgårdsgrupp
Börja prata odling som pedagogiskt verktyg med intresserade kollegor.  
Alla som är intresserade kan ha en roll, hör er för bland pedagoger, vaktmästare, 
it-tekniker, bibliotekarier med flera. När frågan är väckt, boka in tid under APT eller arbetslagsträff 
och bolla era tankar. 

Ställ er följande frågor: 

Varför ska vi odla? 
Är syftet att belysa specifika mål i kursplanerna kan det räcka med en mindre skolträdgård med 
exempelvis ett par pallkragar och krukor i klassrumsfönstren. Är det för att arbeta verklighets- 
baserat kopplat till flera skolämnen kan en större skolträdgård vara aktuell. 

Vem ska odla?
Bäst är att ta beslut om skolodling kollektivt och att bara de som vill delta gör det till en början. 
Även om man själv inte vill delta kan många se fördelar med en skolträdgård och istället ta ansvar 
för någon annan del av skolverksamheten för att skapa utrymme för de som ansvarar för odlingen. 

2. Skapa resurser
Involvera skolledningen.
Presentera era idéer för skolledningen. Gör er sak till skolledningens sak och se tillsammans 
över vilka resurser som kan frigöras i ett tidigt skede. Både vad gäller tid och material. 

Sök startbidrag. 
Ofta finns externa projektmedel att söka för att komma igång med skolträdgårdar. Sök efter  
lokala stiftelser och utlysningar, kontakta Boverket, kommunen eller andra aktörer. För en  
mindre skolträdgård behövs inga stora resurser, hör med plantskolor om de har material över. 

Undervisning med hjälp av odling ger stora möjligheter till 
konkret och verklighetsförankrad undervisning. Odling kan 
användas som medel för att arbeta med centralt innehåll 
och de flesta skolämnen kan involveras. Men det kan vara 
så mycket mer. Pedagogisk odling handlar om ett livslångt 
lärande, långt över kursplanerna där möjlighet skapas att 
upptäcka samband, skapa relationer, bryta maktstrukturer 
och etablera kontakt med naturen. 

Tips! Hämta inspiration. Be skolledningen om tid att åka på en inspirationsutflykt 
till någon närliggande trädgårdsodling, skolodling eller kolonilottsområde.  
Se länktips nedan för mer inspiration. 



3. Gör en skiss
Hitta en lämplig plats
Skolträdgården bör helst ligga på gångavstånd från skolan 
eller på skolgården. En mindre skolträdgård kan bestå av 
några pallkragar. En större skolträdgård kräver mer yta, 
hör er för med närliggande kolonillottsföreningar, lokala 
lantbrukare eller kommunen om de har en lämplig plats 
i närheten av skolgården ni kan nyttja. Se över tillgång 
till vatten.  

Gör en skiss
Skapa en skiss i linje med er ambitionsnivå. Försök att  
hålla er till skissen under det första året. Låt inte arbetet 
skena iväg och bli för stort. Låt odlingen växa med  
intresset. Fundera över om skolträdgården ska ha ett  
namn eller ett tema.

Kom igång-stöd
Vid anläggandet av en större skolträdgård kan det vara en god idé att be  
om några timmars input på er skiss och plats från exempelvis en trädgårdsingenjör  
eller odlingsansvarig på kommunen, i en förening med kunskaper inom odling eller 
på en plantskola. 

Välj lättodlade grödor 
Välj lättodlade grödor som kan skördas tidigt och sent under odlingsåret som potatis, sockerärt, 
vaxbönor, bondbönor, morötter, rödbetor, rädisor, ringblommor, solrosor, sallader och spenat. 

Involvera eleverna
Involvera eleverna i ett tidigt skede, deras delaktighet är hela poängen.

Tips! Årshjul – skolträdgård 
Ta hjälp av Naturskyddsföreningens årshjul för skolträdgård. I årshjulet ges en överblick 
av aktiviteter att genomföra med elever under hela året samt förslag på undervisningsmaterial.

4. Kom igång!

Sätt av tid i schemat redan vid terminsstart för  
planering, undervisning och praktiskt arbete 
med skolträdgården.

Involvera skolans personal under anläggandet. Låt alla få möjlighet att hjälpa till vid ett par 
tillfällen, det skapar både engagemang och arbetstimmar. Förlägg ett möte ute och gräv i  
landet eller montera pallkragar istället för inne i konferensrummet.

Fira framgångar! Ställ till med skördefest, låt eleverna arrangera smakprovningar och odlings- 
tävlingar, rita, skriva, räkna, fota och filma med skolträdgården som utgångspunkt. Glöm inte  
att själv ta foton. Bilder är bra i kommunikation med vårdnadshavare och projektfinansiärer  
och inte minst som kompletterande pedagogiskt material i klassrummet. 

Läs mer: https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/skoltradgard

Kom ihåg att ta foton 

under arbetets gång!

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/skoltradgard



