
Akers skolträdgård 

Ett verktyg för lärande i en lustfylld miljö



Varför odla i 
skolan?

● Uppnå kursmål med hjälp av laborativa och 
och undersökande arbetssätt

● Möjlighet för lärare, elever och 
vårdnadshavare att mötas i  gemensamma  
aktiviteter

● Ge barn erfarenhet av att “skapa” mat. Odling 
visar koppling med produktion och konsumtion

● Ger perspektiv på kost och hälsa
● Öka benägenhet att äta vegetariskt. Odla fina 

råvaror som kan återfinnas i skolmatsalen 
påverkar intresset att pröva

● Erbjuda aktiviteter på skolan som inte är 
förbundna med prestationer och bedömning

● En trädgård kan bli ett socialt vattenhål
● Grönt klassrum
● Erbjuda pauser i det vanliga skolarbetet
● Arbeta med alla sinnen



Resurser

● Projektpengar 
“Från jord till bord” 
20000 kr

● Egna medel 5000 kr



Arbetskraft och kompetens

● Elever och personal
● Vårdnadshavare
● Samarbete med 

Länsmansgården



Akers trädgård odlar
● sallad
● kryddväxter
● potatis
● majs
● solrosor
● morötter
● blommor till bina
● rabarber
● jordgubbar
● rädisor



Förberedelse för Akers trädgård

I väntan på sopbilen så sopar vi ofta 
skolgården lite själva. Det kändes extra 
viktigt i år när vi skulle påbörja arbetet 
med vår trädgård. Barnen får själva till 
ett bra system och så fyller vi på 
gruslådorna med det vi sopar ihop. Det 
behövs till vintern så vi slipper halka. 

Niorna, som har lite starkare armar 
hjälpte till att flytta runt våra tunga bord. 



Inköp till Akers trädgård

Spadar, krattor och 
sopar i olika storlek 
behövs i en trädgård. 
Även skottkärror och 
vattenkannor. Vi 
köpte också flera 
säckar med jord och 
det går åt mycket mer 
än vad vi kunde tro. 



Simon, vår kock, är minst lika förväntansfull som alla barn. Tänk så mycket han kan 
använda i köket sedan! Det är viktigt med grunden och här gräver och vänder 
treorna jorden där alla pallkragar ska stå. 



Ett släp kommer lastat!

Vi får hjälp av snälla föräldrar som 
kommer med både fin jord och gödsel. 



Vi krattar ihop löv till en bra grund i pallkragarna.
Hanna kom med bilen full av jord. Hon behövde verkligen bärhjälp. 



Nu fyller vi våra pallkragar med jord.

Vi skottade jord hela eftermiddagen. Vi 
lastade skottkärrorna fulla och körde 
sedan den korta biten till pallkragarna. 
Våra snälla sjuor kom och hjälpte oss 
med de tunga säckarna. 



Odlingarna förbereds och det behövs väldigt mycket vatten.  
Tur att vi är så många som kan hjälpas åt. 



Odling i pallkragar 

.



Så tomater i 
äggkartong

Vilket otroligt bra trick! Att så 
tomater i en äggkartong måste 
vara det enklaste som finns. Vi 
skivade små fina ekologiska 
körsbärstomater som vi sedan 
försiktigt la ned i en äggkartong 
med jord. En skiva i varje grop. 
När sedan plantan hade vuxit 
lite gick det fint att plantera i en 
större kruka. Äggkartongen 
förmultnar och blir till fin jord. 



Här planterar vi örter i våra pallkragar

.



Blommor i gamla bildäck, tänk att det kan bli så fint. Med färg från både pensel och 
blommor blir det en fröjd för ögat. Vi fick hjälp av Christoffer, vår träslöjdslärare, att 
sätta ihop dem med skruv och mutter. Vissa av plantorna köpte vi och andra drev vi 
upp själva. 

.



Länsmansgården

Eleverna i åk 3 har 
även odlingar på 
Länsmansgården.

Beroende på årstid 
och aktivitet i 
pallkragarna så 
besöker de 
Länsmansgården 
olika mycket.  



Från frö till planta

Det gäller att läsa noga 
på fröpåsen, så både 
avstånd och djup blir 
rätt. Eleverna sådde 
direkt i pallkragarna 
utomhus samt i små 
drivhus inomhus. Vi 
gjorde i ordning plats 
på borden på solsidan 
så det kunde ta fart på 
en gång. 



Trädgårdsmarknad

Här förbereds vår 
trädgårdsmarknad. 
pelargoner och 
andra sticklingar 
planteras om i 
större krukor. 



Skapande i olika former till vår trädgårdsmarknad

Glasflaskor med fina dekorationer Pärlplattor med 
trädgårdstema



Blomsterkort i akvarell på vår trädgårdsmarknad

Om du målar tre små prickar med kraftig

färg och sedan “drar ut” pricken med 

vatten då kan du ganska enkelt måla

så här fina kort i akvarell. Många trodde 

att det var vuxna som hade målat, men 

det är elever i åk 2 och 3 som är de 

fantastiska konstnärerna. 



Blomsteramplar i makramé

Dessa var väldigt populära på

vår trädgårdsmarknad och 

visst är de fina! Det är faktiskt

inte så svårt att knyta sig en 

ampel, det behövs bara lite 

träning. 



Oregano, Basilika och Rosmarin. Det är några av 
örterna vi har odlat. Det doftar så gott.

Simon tar gärna in och använder till lunchen.



Här skördar vi sallad till dagens lunch.



En blandrabatt

Vi planterade både det 
som är ätbart och det 
som doftar gott. Då trivs 
de randiga insekterna 
extra bra och hjälper till 
med pollineringen. 



Arbete med bokstaven M och morötter

Här jobbas det med bokstaven M. Klassen sjunger om moroten My.

“Moroten My är så ståtlig och stark, hon pressar sig upp och är snart ovan mark. 
Klargrön är blasten, så kraftig och fin. Vi knaprar på morot, får A-vitamin.”

De skördar morötter och i köket lagar kocken Simon pesto av morotsblasten. 



Bild på skördade potatisar och chipsen som 
fyrorna gjorde

Fyrorna, som när de var treor satte potatisen fick skörda i september och göra smarriga chips till 
mellis. De tvättade och skivade potatisen som sedan lades ut på plåtar. De kryddor som användes var, 
förutom salt, även paprika, lök och vitlökspulver. De ringlade över rapsolja på samtliga plåtar innan de 
sattes in i ugnen. Det blev ett extra uppskattat mellis den dagen. 



Solrosfrön till fågelmat

När våra fina solrosor blommat färdigt tog vi hand om alla frön till 
mat för våra småglar i vinter. I skogen bakom vår skola har vi 25 
fågelholkar så det är alltid välbesökt vid våra matstationer. 



Året med skolträdgård

Nu kan vi se tillbaka på ett år där vi har lärt oss massor om odling 
och trädgårdsarbete. Vi ser fram emot våren då vi kan börja om på 
nytt, då med ny kunskap och erfarenhet. 

Vi är tacksamma över att vi fick ta del av projektet “Från jord till 
bord”. Vi är övertygade om att många av våra elever ser på trädgård 
och odling med glada och nyfikna ögon. 
Mvh alla vi på Akers friskola


