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ABSTRACT 
Öström, E. 2016. Betydelsen av odlingskunskaper för barn i urban miljö. Förhinder och eventuella lösningar för 
skolträdgårdsetablering i Uppsala kommun. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet 
 
Forskning har lyft fram etablering av skolodlingsprojekt  som en metod för att skapa en övergripande förståelse 
om hållbar utveckling. Uppsatsens syfte är att undersöka vilka faktorer som ligger bakom varför skolor i Uppsala 
kommun väljer (eller inte väljer) att upprätta skolodlingsprojekt. Den behandlar vidare varför det är viktigt att 
barn lär sig att odla och vilken roll skolan har att förse barn med odlingskunskaper. Uppsatsen undersöker 
slutligen vilka lösningar som är relevanta för att påbörja skolodlingsprojekt. Resultatet av undersökningen visar 
att det i Uppsala kommun inte är vanligt att skolor upprättar skolodlingsprojekt. De bakomliggande faktorerna 
till detta är bland annat betydelsen av lärarnas och rektorernas odlingsintresse, tidsbrist, ekonomiska 
förutsättningar och praktiska förutsättningar -  som till exempel för små skolgårdar. Resultatet visar även att det 
finns ett ökande odlingsintresse bland skolor i Uppsala kommun. Det beror bland annat på att det finns 
verksamheter som arbetar med att påverka skolornas beslut för upprättande av skolodlingsprojekt. 
Avslutningsvis visar undersökningen att det finns vuxna, däribland föräldrar, som introducerar barnen till odling 
genom urbanodlingsföreningar, som till exempel Matparken,  
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     1. INLEDNING 
 
Vi har i stora delar av världen tagit vårt välstånd för givet. I denna värld blir alltfler 
människor urbaniserade och upplever en allt större likriktning i form av exempelvis kulturell 
konsumption, nya tekniska landvinningar och ett enormt utbud av mat som har sitt ursprung 
ifrån världens alla hörn.   
      Stadsodling har pekats ut som en viktig drivkraft för främjandet av ett hållbart stadsliv. 
(Turner, 2011, s. 509). Det har forskats mycket om urbana odlingsmetoder - och i synnerhet 
stadsodling som en viktig pusselbit i skapandet av mer hållbara städer (Turner, 2011, s. 510). 
Det har framhållts att utvecklingen med omstruktureringen av jordbruksnäringen, inneburit att 
mat i stor utsträckning ses som en vara med följden att den västerländska urbanbefolkningen 
är passiva konsumenter, alltmer frånskilda från matproduktionen. Detta har i sin tur lett till 
framväxten av ett fåtal storproducenter, med en stadsodling som en mindre komponent (Ibid). 
      Statsvetaren Bethaney Turner (2011) skriver att för att främja hållbara odlingstekniker så 
måste staterna ge förutsättningar för en lämplig social- och ekonomisk kontext i vilken 
individuella uppoffringar blir belönade (Turner, 2011, s. 513). En viktig del för staterna i 
denna strävan är att, mer än idag, ge förutsättningar för medborgarna att lära sig att odla. 
Skolan har därmed en mycket viktig roll i det att om man vill få en generell odlingsbildning så 
ges den effektivast i den obligatoriska grundskolan. 
      På samma sätt som att barn har nytta av att lära sig trä- och metallslöjd, teknik och linjär 
algebra så menar jag att en framtida myndig medborgare bör även ha grundläggande 
kunskaper i odling. En odlingsprocess som under senaste årtiondena i allt högre utsträckning 
även ska gå hand i hand med ett annat för skolan värdeladdat ord, nämligen hållbar 
utveckling. Nuvarande livsmedelsproduktion lägger tonvikt på att, utöver att sträva efter en 
större grad av självförsörjning, även på att producera på ett sätt som är ekologisk hållbart sett 
till vad jordens resurser medger. Att vi importerar så mycket livsmedel som vi gör idag 
innebär också att det ger en påverkan på vår miljö. Livsmedel som fraktas långa avstånd 
påverkar vår miljö på ett negativt sätt. Turner skriver i sin studie i Canberra, Australien, om 
fördelarna med urban odling. De två mest betydelsefulla sätt, i vilket trädgårdsodling främjar 
ett mer hållbart närmande till konsumtion av resurser och urban livsföring, är genom att den 
ger en större medvetenhet om säsongsbaserad mat och som en konsekvens av detta, en 
växande förståelse av problematiken med matimport. Trädgårdsodling ger också, menar 
Turner, en ökad förståelse för behovet av att minmera vattenkonsumtion och förbättra 
jordmånens vattenbevarande egenskaper (Turner, 2011, s. 518). 
      Ett sätt att utveckla urban odling, samt att ge barn en fördjupad förståelse för 
miljöproblem, är att upprätta skolodlingsprojekt. Med dessa kan barn, som den generation 
som ska fatta morgondagens politiska och ekonomiska beslut, ges kunskaper att fatta beslut i 
miljöfrågor. Skolodlingsprojekt är även en god pedagogisk metod som kan förändra barns 
normer och värderingar om livsmedelsproduktion och naturen i stort.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med föreliggande uppsats är att analysera på vilka sätt barn inkorporeras i urban odling. 
Jag vill även undersöka hur barn i urbana miljöer får de kunskaper om odling som är relevanta 
i samband med aktuella samhälleliga utmaningar som miljöproblem i strävan till en mer 
hållbar samhällsutveckling. Följande frågeställningar ska besvaras: 
 

• Vilka ambitioner ligger bakom skolors och andra organisationers upprättande av 
skolodlingsprojekt i syfte att förse barn med kunskaper och relevanta förmågor om 
urban odling? 

• Varför är det särskilt viktigt att barnen i urban miljö ska få grundläggande kunskaper 
om odling?  

• Vilka eventuella förhinder och lösningar finns för att upprätta skolodlingsprojekt? 

 
2.1 Avgränsning 
Undersökningen har jag avgränsat till en studie av förskola till nionde klass i Uppsala 
kommun. Orsaker till att förlägga undersökningen till denna undersökningsgrupp är att 
Uppsala som stad är ett tvärsnitt av Sveriges städer då det finns alla typer av skolverksamheter 
(i kommunal regi och friskolor) och att skolor finns både i stadskärnan och utanför.  
      Vid mina intervjustudier har jag avgränsat mig till intervjuer av skolledare för 
skolverksamheter för barn i åldrarna F-9 då denna ålder är mer relevant sett till läroplanens 
riktlinjer (Skolverket, LGO, 2011) för att uppmana elever till odling. På grund av svårigheter 
att intervjua lärare har jag genomfört intervjuer med rektorer. Rektorerna har det högsta 
övergripande pedagogiska ansvaret för skolverksamheten och är därmed viktiga för att 
förklara sin respektive skolas ställningstagande (eller avsaknaden av därav) för eller emot 
odlingsaktiviteter på skolan, upplåtande av yta för odling på skolan eller odlingsaktiviteter på 
annan plats. På grund av det inte är odlingssäsong så är endast en odlingsförening föremål för 
min undersökning. Min undersökning avgränsas till att ta reda på om barn, i tillräcklig hög 
utsträckning, får odlingskunskaper. Det faller därmed utanför syftet att ta reda på hur 
skolodlingsprojekt påverkar barns hälsa.  

 
3.  METOD OCH URVAL 
Uppsatsen är deskriptiv och kvalitativ. Med en kvalitativ menas en metod i vilken analysen 
leder till ett resultat i form av någon sorts text. Vidare innebär detta att också frågeställningar 
är kvalitativa och leder till ett resutat i vilken fokus på analysmetoden ger en mer meningsful 
helhetsbild (Bryman, 2011). 
 För att hitta relevanta intervjurespondenter  har jag  använt ett så kallat snöbollsurval 
(Bryman, 2011, s. 434). Det vill säga de respondenter som jag intervjuade med hjälp av 
målinriktat urval därefter hänvisade mig till ytterligare passande intervjupersoner.  
      För att samla in empiriska data har jag framförallt fokuserat  på grundskolor i Uppsala 
kommun. Ytterligare relevant empirisk data har jag samlat in genom att intervjua ytterligare 
personer som har god inblick i Uppsala kommuns skolors odlingsverksamhet. Dessa 
inkluderar en landskapsarkitekt från SLU och en av de personer som etablerade Matparken. 
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Med vissa respondenter utförde jag personliga semistruktuerade intervjuer i syfte att skapa en 
personlig kontakt, i vilken respondenterna i större utsträckning kan anförtro sig om viktiga 
redogörelser (Bryman, 2012, s. 114). Min utgångspunkt var att träffa respondenterna i person, 
men det visade sig vara svårt att få tag på dem. Rektorn på Naturskolan blev interrvjuad på 
telefon och en lärare på Treklangels skola besvarade frågor via e-mejl. 
      Jag utförde sju semistruktuerade kvalitativa intervjuer då dessa var mer relevanta för att 
besvara mina frågeställningar. Då min undersökning handlar om vilka ambitioner som ligger 
bakom varför vissa skolor vill upprätta skolodlingsprojekt (och vissa inte), så har jag använt 
mig av ett målinriktat urval där skolor och föreningar är i fokus. Detta framförallt för att det är 
i skolor som barn tillbringar merparten av sin vakna tid.   
Jag valde att intervjua en respondent från den urbana odlingsföreningen Matparken i Uppsala. 
Den har som huvuduppgift att introducera alla till samt driva olika kurser om, urban odling 
där barn där kan följa med sina föräldrar för att få odlingskunskaper.  
      Enligt nuvarande läroplan från 2011 är det upp till rektor och lärare om de väljer att 
inkludera odling i skolverksamheten. Det var därmed viktigt för mig att intervjua 
respondenter från skolor som har skolträdgård respektive dem som inte har det. Jag valde att 
intervjua rektorer på grund av att dessa har en överblick över skolverksamheten och  
svårigheten att få tag på lärare. Vidare så intervjuades landskapsarkitekt Petter Åkerblom, 
verksam vid SLU och är projektansvarig på Movium, som är en tankesmedja som jobbar med 
stadsutvecklingsfrågor. Avslutningsvis intervjuades även Per Hedberg, rektor för Uppsala 
Naturskola. Uppsala Naturskola beskriver sig själva inte som en vanlig skola, utan som en 
skolverksamhet som gör besök (får uppdrag) avseende miljö- och naturundervisning hos 
grundskolor i Uppsala kommun1. Att använda sig av Uppsala Naturskola ger en överblick 
över hur de flesta skolorna i Uppsala kommun arbetar med skolodlingsprojekt.  Uppsala 
Naturskola har som främsta uppdrag att hjälpa förskolor och grundskolor (kommunala såväl 
som friststående skolor) i Uppsala kommun att ge elever kunskaper om miljö och ekologiska 
samband.  

Mitt syfte gällande insamling av material är att undersöka skolornas åsikter om 
skolodlingsprojekt, samt att ta reda på bakomliggande faktorer till varför skolor väljer (eller 
inte väljer) att upprätta skolträdgårdar och/eller odlingsprojekt. Jag strävar även efter att 
diskutera eventuella skillnader i skolornas syn på nödvändigheten av skolträdgårdar. Följande 
material, sammanfattat i listan nedan, används som den kontext som jag  kommer att använda 
mig av i min analys: 
 

- Material från intervjuer med respondenter som är relevanta för mina undersökningar. 
Respondenternas svar sammanfattar jag utifrån de frågor jag ställt. Jag ställde inte 
samma frågor till alla respondenter då de haft olika funktioner i det 
undersökningsområdet. 

 
 

 
 

                                                 
1 http://naturskolan.uppsala.se/ 
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3.1 Val av respondenter 
Uppsala Naturskola har till uppgift att fungera som konsulter för förskolor och grundskolor i 
miljö- och naturfrågor. I sin allmänna presentation lyfter de fram att de inte är en vanlig skola 
utan ”är ett sätt att arbeta”.2 Enligt dem själva är deras huvuduppdrag att hjälpa förskolor och 
grundskolor i Uppsala att ge eleverna positiva naturupplevelser och att lägga grunden för 
kunskap om miljö och ekologiska samband. De framhäver att de särskilt vill visa på hur man 
med hjälp av utomhuspedagogik kan förstärka kunskapsinnehållet i alla skolämnen samt ge 
eleverna egna upplevelser i naturen. Uppsala Naturskola är ett kommunövergripande centrum 
för utomhuspedagogik och vill som sådant sprida information om hur viktigt det är med att 
som lärare ha ansvar i kunskap om natur- och miljöfrågor. De skriver därför att lärarna är 
deras viktigaste målgrupp. De vill avslutningsvis även bevaka forskning i natur- och 
miljöfrågor och om utomhuspedagogik.3 
Uppsala Naturskola bedriver från 2014 odlingsprojekt med stöd av Axfoundation, Antonia 
Ax:son Johnsond Foundation For Sustainable Development. Odlingsprojekten inriktar sig till 
för - och grundskoleklasser i Uppsala.  
      Mitt andra intervjuobjekt är Matparken i Uppsala. Det är en medlemsdriven ideell 
förening som bekostar sin verksamhet genom medlemsavgifter. Enligt Matparkens hemsida så 
är den årliga kostnadenomkring 10 000 – 15 000 kronor. Till utgiftsposterna räknas kostnader 
för arrende, jordbearbetning, gödsling, bevattning och redskap. De driver också kurser som 
har som syfte att ge grundläggande kunskaper och fördjupa kunskaper i odling av ekologiska 
grönskaper. 4 
      Vidare, genomförde jag intervjuer med Waldorfsskolan, Treklangens skola, Jensens skola 
och Gottsundaskolan. Waldorfsskolan och Treklangens skola är skolor med verksamheter från 
förskola till årskurs nio. Waldorfsskolan ligger vid naturreservatet Hågadalen. Respondenten 
på Waldorfsskolan är bitrande rektor Linn Vikander.  
      Treklangens skola i Gottsunda har upprättat skolodlingssprojekt på skolgården i vilken 
årskurs 1 och 3 är ansvariga under läsåret 2015. År 2014 bedrev skolan odling på Matparken. 
Vidare så intervjuades även läraren Christoffer Wahlgren som är ansvarig för Treklangens 
skolas odlingsprojekt. 
      Jensen Grundskola är en skola med verksamhet i årkurserna förskola till årskurs nio och 
ligger i centrala Uppsala. Skolan har en relativt liten skolgård, vilket gjorde mig intresserad 
att ta reda på huruvida de upplever om de har möjlighet att bedriva skolodlingsprojekt. 
Respondenten på skolan är rektor Ina Dannfors.  
      Avslutningvis så är även Gottsundaskolan föremål för min undersökning. Biträdande 
rektor Elisabeth Viksten Eriksson på Treklangens skola är även rektor på Gottsundaskolan. 
Skälet att skolan, trots detta, fortfarande är en del av min undersökning är att jag fick viktig 
information från Naturskolans respondent om Gottsundaskolan gällande odlings. 
 
                                                 
2 http://naturskolan.uppsala.se/om-Naturskolan/ 
3http://naturskolan.uppsala.se/globalassets/uppsala-naturskola/dokument/styrdokument/uppdragsbeskrivning-for-

naturskolan.pdf) 
4 http://matparken.se/index.php/kollektivlott). 
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3.2 Validitet och reliabilitet 
För att samla in data har jag använd mig av kvalitativa intervjuer med semistruktuerade 
upplägg (Bryman, 2011).  Detta innebär att jag skrivit öppnade frågor som ställdes till 
respondenter och som skulle kunna leda till mer andra frågor som kunde vara relevanta i mina 
studier.  
      Trovärdigheten som Bryman nämner i Samhällsvetenskapliga metoder (2011), är ett sätt 
som ökar förståelsen för materialet då man följer de regler som finns och dessutom utför 
respondentvalidering (Bryman, 2011, s. 353-354).   
      Det som jag använde mig av från intervjuerna har varit sådant som går att verifiera genom 
teorin. Vid intervjuerna har jag inte alltid ställt samma frågor till respondenter från skolor som 
jag ställde till föreningar då dessa verksamheter har skilda förutsättningar för vilka 
arbetsuppgifter som ska genomföras. Nackdelen med denna intervjumetod är att jag inte får 
en jämförande studie mellan skolorna och föreningarna. Den ger mig dock möjligheten att se 
ett övergripande perspektiv av de strukturer som ger barnen förutsättningar att lära sig om 
odling. Litteraturen jag använder går att kritisera utifrån reliabilitet då den uteslutande har 
författats av personer som är odelat positiva till odling och dess betydelse för barnens 
kunskaper om hållbarhet. Men då uppsatsen är deskriptiv till sin natur (den handlar om 
fördelar med odling och hur det ser ut i Uppsala kommun) så spelar detta mindre roll, sett till 
uppsatsens syfte.  
      Fördelarna med en intervjustudie är att jag har fått en bild av frekvens av använding av 
skolträdgårdar från skolorna själva. Jag har dessutom fått en annan, utomstående aktörsbild 
(Uppsala Naturskola), som har i uppdrag att erbjuda skolor rådgivning och material för 
skolträdgårdar. På så vis får min studie en högre grad av reliabilitet än vore fallet om jag 
enkom återgav vad skolorna själva berättar. De nackdelar som valet av respondenter innebär 
kan vara att urvalet inte är helt represntativt då det innebar stora utmaningar att få tag i 
respondenter från grundskolor i Uppsala samt det är svårt att bedöma om rektorn skönmålar 
den faktiska verkligheten. 

 
4. BAKGRUND OCH TEORI 
 
Kunskaper om odling är ett sätt som kan få oss att närma oss en hållbar utveckling, vilket 
även ska bevaras och framföras till nästa generation. Det här avsnittet fokuserar på åtgärder 
som tas för att kunna närma oss en ekologisk hållbarhet på en internationell nivå, vilka 
institutioner som ansvarar på en lokal nivå samt vilka eventuella förhinder som finns för att 
förverkliga de planerna. Således behandlas ett flertal teorier som bland annat tar upp betydelse 
utav urban odling inom flera områden. För det första presenteras teorier angående naturens 
betydelse i barnens utvecklingsstadier, därefter presenteras teorier om skolgårdens betydelse 
för barns förståelse av hållbar utveckling. Slutligen behandlas teorier om eventuella lösningar 
och försvårande omständigheter för skolträdgårdsetablering. 
 

4.1 Betydelse av urban odling 
Odling är en förlorad kunskap som vi måste återta för att stå beredda den dagen då oljan tar 

slut och vi inte längre kan importera billiga livsmedel från andra sidan jorden förklarar 
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Christopher Wegweiser (Danielsson, 2014, s.13). Christopher Wegweiser är den person som 
grundade föreningen ”Flogsta food”. 
      I föreliggande avsnitt ska jag belysa betydelsen av urban odling utifrån rådande 
forskningsläge. Danielson (2014) förklarar innebörden av ekologisk odling. För att odla 
ekologiskt använder odlare naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt 
hållbart sätt. Dessutom används inte bekämpningsmedel utan istället används förebyggande 
metoder, som att variera växtföljden och att använda motståndskraftiga sorter. Danielsson 
skriver: Ekologiska odlare är sparsamma med växtnäring och bygger istället upp jordens 

bördighet. (Danielsson, 2014, s. 41). 
      I forskningen så har det påvisats att människor i urbana miljöer avskiljts från naturen och 
därigenom har få möjligheter att engageras i livsmedelsproduktion (Turner, 2011, s. 511). 
Stadsodlingsverksamhet har pekats ut som ett sätt att främja en hållbar urban livsföring, som 
innebär ett sätt att koppla människor i urbana miljöer till naturen. Det finns dock, något som 
Turner (2011) påpekar, inte tillräckligt med forskningsstöd för att med säkerhet påvisa hur 
stadsodling på ett effektivt sätt kan främja en sådan utveckling. (Turner, 2011, s. 509). 
      Vilka är då de största fördelarna med urban odling? Till att börja med så kan stadsodlingar 
förse människor med färsk ekologisk kvalitetsmat som är viktig både för fysisk och ekologisk 
hållbarhet (Turner, 2011, s. 510). Stadsodlingar kan även användas som en plats där forskning 
och utveckling bedrivs. (ibid). 
 Ett exempel på varför urban odling skulle kunna säkra tillgången till livsmedel vid kriser, om 
livsmedelsförsörjningen skulle bli beroende av enskilda medborgares iniativ hittar vi på Kuba. 
Världens mest utvecklade stadsodlingar ligger på Kuba. I Havanna , en stad med nästan 2,5 
miljoner människor, odlar man genom stadsodling åttiofem procent av de grönsaker som 
invånarna behöver (Danielsson, 2014, s. 71). Då Sovietunionen föll samman 1991 drabbades 
Kuba av akut matbrist. Kuba har tidigare haft ett storskaligt jordbrukssystem som baserades 
på billig bensin och olja från Ryssland. Landet exporterade då socker och importerade nästan 
all sin mat. Då tillgången på billiga fossila bränslen upphörde, föll Kubas jordbrukssystem 
samman, med följden att människor inte längre hade någonting att äta. Krisen ledde till att 
invånarna själva organiserade sig och startade egna odlingar inne i städerna. Staten stödjade 
odlarna för att klara landets livsmedelsförsörjning.(ibid).  
      Urbana människors bidrag till en hållbar utveckling begränsas idag mycket till 
människans roll som konsument. Antropologen Laura DeLind skriver att den 
individualisering som bygger upp konsumtionsprocesser - den samhällstrend som går mot att 
vi som konsumenter har allt fler möjligheter att välja mellan de produkter som passar våra 
individuella val och värderingar, måste ha som uppgift att: Gå bortom livsstilskapande som 

utgår från konsumtion och istället utmana oss själva att skapa platser, i vilka konkreta 

handlingar som odling, och dess kulturella identifikation blir viktiga (DeLind 2006, s. 143).  
      Med ovanstående citat menar DeLind att, trots det faktum att den ekologiska 
livsmedelsmarknaden växer starkt, så krävs det, ett från medborgarna, fördjupat 
odlingsengagemang. Detta för att vi, inte bara i egenskap av konsumenter, ska bli del av 
livsmedelsproduktionen. Vidare menar DeLind (2006) får människor även en fördjupad 
kulturell identifikation med den mat som äts, inte bara som medvetna konsumenter utan även i 
viss utsträckning som producenter. Ett fördjupat odlingsengagemang är också ett sätt att 
långsiktigt förändra attityder, beteenden vad gäller matproduktion och hur individer i större 
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utsträckning ska leva på ett hållbart sätt (DeLind, 2006, 125-126) Om lokalodlad mat inte ses 
som mer än ett trevligt och klimatångestdämpande livsval av människor (som ser sig själva 
som upplysta konsumenter) så kommer inte ekologiskt odlad mat att kunna konkurrera med 
starkare ekonomiska krafter på livsmedelsmarknaden (ibid). 
      Turner (2011) framhäver betydelsen av att samhället ska sträva mot att förflytta oss 
bortom att man som medborgare endast ha relationen medborgare och konsument. Man ska 
istället sträva mot en hållbar livsföring. Ett djupare engagemang med en individuell, lokal 
matproduktion, i form av stadsodlingar, kan således vara ett sätt att möta den utmaningen 
(Turner, 2011, s. 513) 
      Stadsodlingar, menar Turner (2011) kan i sin tur ha en viktig roll i att underlätta 
utvecklingen av relationen för medborgaren till plats, matsystem, och i förlängninggen till 
främjandet av en hållbara urban livsföring (Turner, 2011, s. 513). På det här sättet kan således 
medborgarnas enskilda odlingsaktiviteter, och deras sätt att använda urbana platser till odling, 
återknyta dem till matsystemet och utformandet av det urbana landskapet på nya produktiva 
och hållbara sätt (Turner, 2011, s. 510). Upprättandet av stadsodlingar kan även engagera 
människor i förståelsen av att stadslivet kan främja en känsla av samhällsgemenskap, där den 
gemensamma odlingsaktiviteten kan överbygga sociala hinder (Turner, 2011, s. 513). 
      Statsvetaren Gill Seyfang (2005), är inne på samma spår som Turner. Hon menar att de 
vanligaste poltiska besluten idag för att främja hållbar konsumtion är ineffektiva. Detta menar 
hon delvis beror på att beslutsfattarna förblir bundna till en traditionell marknadsbaserad 
logik. Hon ser dock att dagens politiska beslut kan fungera som en språngbräda till en ny typ 
av fördjupade gröna politiska alternativ. I dessa ingår metoder för att främja en hållbar 
konsumtion som är mer sammanlänkad till en syn på vad hon kallar ett ekologiskt 
medborgarskap (Seyfang, 2005, s. 300). Med detta menas att medborgare utmanar de 
politiska, kommersiella och legala krafterna. För närvarande, menar Seyfang, favoriseras en 
produktion som har sin grund i kommersialisering istället för att främja kollektivt ägda, och 
till viss grad samproducerande, lokala aktörer (ibid). 
      Avslutningsvis så finns även en tidsaspekt med stadsodling som handlar om framtiden, 
den försvunna tidens traditioner och om längtan att producera mat. Turner (2011) skriver att 
många av respondenterna i hennes odlingsundersökning odlade den mat som de hade 
erfarenhet från sin barndom att äta och odla. En majoritet av hennes respondenter talade även 
om betydelsen av hur odlingsträdgårdar garanterar matkvalitet för dem själva, sina barn 
och/eller barnbarn. På så vis speglar den trygghet som odling ger även en koppling till 
framtiden (Turner, 2011, s. 518) Odling ses som en familjeaktivitet som knyter samman en 
generation med en annan. 
 

4.2  Grundskolans läroplan 
För att komma till väga med  undersökingen om skolornas  skolträdgårdsprojekt ska jag i 
föreliggande avsnitt utforska läroplanens behandling av odling som informellt sätt av hållbar 
utveckling i skolan. 
 I Sverige är det framförallt regering och riksdag som sätter målen för det svenska 
skolväsendet. Detta gör de via skollag, läroplaner och kursplaner under tiden som alla de som 
befinner sig i skolan varje dag har frihet att välja sätt och metoder för att uppnå dessa mål. 
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Alltså är det helt upp till enskilda skolor/lärare att skapa de förutsättningar som behövs för att 
nå läroplanens mål (Åkerblom, 2005, s. 18).  
      Landskapsarkitekten Petter Åkerblom på SLU beskriver i sin avhandling att det finns 
tydliga skillnader mellan tidigare läroplan och dagens läroplaner. Han menar att i tidigare, 
mer traditionella läroplaner, hade skolan som huvudmål att förmedla kunskaper till elever. 
Det var således upp till eleverna om de kunskaperna kunde tas emot. Detta skiljer från dagens  
läroplan som ger uppgift åt skolor att främja lärandet för elever: Skolans uppdrag är att 

främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper (LGO11). 
      Enligt LGO11 ska dagens skola främja lärandet där individen stimuleras att inhämta 
kunskaper. Det faller därmed på pedagogen och rektor att i viss utsträckning fritt uttolka 
styrdokumenten. Detta kan tolkas som att dagens skola i högre grad än tidigare ansvarar för 
att skapa, vårda och vidareutveckla de förutsättningar som behövs för olika slags lärande. 
Bland sådana förutsättningar finns de fysiska förutsättningarna för lärandet, det vill säga 
platser som tas i anspråk för lärande i och runt skolbyggnaderna som till exempel klassrum, 
skolgårdar och det stads- och kulturlandskap som skolan är en del av (Åkerblom, 2005). 
      Det avgörande är härmed pedagogens lärarinsats i samarbete med kollegor och rektor. 
Hen ska således både ge nödvändiga förutsättningar samt tolka det centrala innehållet i 
läroplanen. Då odling, som tidigare nämnts, inte uttryckligen är skrivet som en del i det 
centrala innehållet, så kan antingen ett odlingsintresse och/eller odlingskunskaper från läraren 
vara viktigt, men inte avgörande för om det ska upprättas odlingsprojekt. Det kan även vara så 
att pedagoger utan odlingskunskaper blir medupptäckare tillsammans med barn (Johnson 
2011, Åkerblom, 2005) 
 

4.3 Naturens betydelse i barnens utvecklingstadier 
Varför är då barn en intressant grupp att ägna föreliggande uppsats om? Som individer har vi 
ett behov att förstå naturens inneboende mekanismer och att se ett sammanhang från naturen 
till det i stora sett urbaniserade liv vi lever idag. Det finns forskning idag som visar på att i ett 
barns uppväxt och utveckling så är det fundamentalt att redan i unga år få kontakt med 
naturen i form av upplevelser och kunskap. Som vuxna kan vi fungera som värdeförmedlare 
och medhjälpare i den här processen och hjälpa våra barn att inte bara socialiseras i den 
mänskliga gemenskapen men även socialiseras till närkontakt med naturen. (Halvorsen & 
Tveit, 1993, s. 12) 

Dessa processer kan man finna i boken ”Barn i naturen” (1997)  där författarna beskriver 
åtta  processer i barns utveckling; bland dessa är de fem första  naturliga stadier de utvecklar 
innan de börjar skolan vid sju års ålder. 

- Att använda sig av sinnen för att höra, lukta, känna, smaka och observera medvetet.  
- Att lära sig beskriva och sätta ord på samt uttrycka egna upplevelser och 

observationer.  
- Att lära sig jämföra, alltså upptäcka likheter och skillnader, plocka ut objekt med en 

bestämd egenskap, räkna och mäta (t.ex. längd, vikt, tid).  
- Att lära sig ordna, sortera och klassificiera  
- Att kommunicera med både muntlig och skriftlig framställning.  
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De tre sista stadierna  är en utveckling av de fem första, och handlar om förmågan att finna 
sammanhang;  

- Att finna sammanhang; generalisera, upptäcka orsak och verkan för att sedan dra 
slutsatser av egna erfarenheter.  

- Att öva sin förmåga att känna igen och förutsäga för att sedan kunna använda 
upprepade erfarenheter.som grund för förutsägelser och därmed inte gissa sig fram.  

- Öva förmågan att använda kunskaper i problemlösning samt hitta på nya saker. 
 
Braute och Bang (1997) i ”Barn i naturen” uttrycker att det finns ett antal barn som kommer 
till skolan som dock har begränsade kunskaper och erfarenheter. Sådana barn drar tyvärr 
oftast fel slutsatser om hur naturen är uppbyggd och fungerar. Det är därför mycket viktigt att 
lägga upp undervisningen för att ge barnen möjligheter att rätta till sådana felaktiga slutsatser. 
I naturkunskapsämnena är det sådedes enormt viktigt för barn att kunna få se, prova samt dra 
slutsatser av det de håller på med (Braute & Bang, 1997, s. 152). 
      Det föreligger ett stort ansvar på skolorna att de ordnar aktiviteter i naturkunskap som 
leder till barnens förståelse om världen runt omkring sig. En potentiell nackdel är att barn kan 
få inkorrekt information från barnens omgivning (Braute & Bang, 1997, s. 151).  
Naturkunskapens ämnesupgift handlar därmed framförallt om att lägga till rätta kunskaper, 
samt ge barnen förutsättningar att reflektera kring sådant de upplever i samhället. (ibid). 
      Klassrummets lästunga teori blandas således med fördel med upplevelser som eleverna får 
av utomhusaktiviteter. Det gäller att kunna skapa en studiemiljö, i vilken elevers uppgifter 
inte är frånskilda det verkliga livet, och den natur som omger barnen (Johnson, 2012). Efter 
hand som barnen lär känna sin naturliga miljö bättre kommer de även att uppleva tryggheten i 
den: En naturlig miljö som finns i verkliga livet och inte en uppgiftsfokuserad miljö som är 

frånskild från det verkliga livet (Bilton, 1998. s. 21).  
Sammanfattningsvis, anledningar till varför det är viktigt att barn och ungdomar får lära 

sig tycka om naturen och vårda denna är: 
- Att ge barnet korrekta kunskaper om naturens beståndsdelar och funktioner. 
- Att barnet, genom sin kontakt med naturen får möjlighet att själva prova på, falsifiera 

och testa sina kunskaper.  
- De lär sig genom rätt metoder – där odling kan vara en viktig beståndsdel - även att i 

fortsättningen ha ett vetenskapligt tillvägagångssätt i skolan vid inlärning av 
kunskaper och att utveckla sina förmågor i skolämnena och i sin kunskapsutveckling. 

- Skolträdgården, som en del av naturen, kan ge barn ett verktyg för att utveckla och 
korrigera deras kunskaper om naturen och hur man kan förvalta den på ett hållbart sätt. 

 

4.4 Skolträdgårdar som informell undervisningsmetod 
Skolträdgårdar är en källa för barn att få livsviktiga kunskaper. Enligt Åkerbloms (2005) 
undersökningar, är skolträdgården en historiskt rotad och handlingsinriktat pedagogisk resurs 
vars spår man kan härleda ur två tidsperioder,  en av de kring sekelskiftet 1900 och en annan 
omkring hundra år senare. Det fanns då  avskiljande avsikt, alltså förskjutning från mål till 
medel mellan de periodena (Åkerblom, 2005, s. 25). 
      Åkerblom skriver att under 1800-talet var målet för undervisningen handlingsberedskap 
för husbehovsodling emedan dagens skolträdgårdsverksamhet används som medel för barn 
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och vuxna för att göra dem medvetna om natur-och miljöproblematik. I dagens samhälle har 
det således skett en rad samhällsomvandlingar, från bondesamhälle till industrisamhälle och 
vidare till informationssamhälle, vilket i sin tur ledde till skiftande roller i både uppdrag och 
huvudmanskap i skolor. De flesta barn bor idag i tätorter, som gör att de i sin tur saknar den 
nödvändiga kontakten med kulturlandskapet. Allt detta, menar Åkerblom,  leder till att den 
enda relevanta lösningen blir att ha skolträdgården som ersättare för avsaknaden av kontakt 
med naturen. Detta spelar en viktig roll att främja förståelsen för hållbarhet, matproduktion 
och matvanornas betydelse för hälsan i stort (Åkerblom, 2005, s. 25). 
      Åkerblom beskriver vidare i sin avhandling att  i samband med urbaniseringen påverkas 
barn- och ungomars uppväxtvillkor. Dessutom finns det utmaningar  i form av påverkan på 
både miljön och för samhällsutvecklingen. Trots detta  menar han att det är skolan som barn 
och ungdomar tillbringar mer av sin vakna tid i och att det därför är skolan som forstar och 
utbildar dem (Åkerblom, 2005, s. 19). Skolträdgården kan betraktas som ett verktyg för 
interaktivt lärande både för odlingsvana pedagoger och deras elever, som i sin tur kan ge 
möjligheter för elever att skapa aktiviteter kopplade till skolträdgårdens plats (Åkerblom, 
2005, s. 23). 

 

4.5  Skolträdgårdens betydelse 
Vi har idag en nioårig obligatorisk grundskola följt av en treårig frivillig gymnasieutbildning. 
De flesta ägnar därmed minst 12 år av sina ungdomsår åt mycket teoretisk utbildning med 
stora utmaningar för många. Det som saknas är den praktiska och/eller utomhusbaserade 
undervisningen som kan närma eleverna till naturen och främja kunskapsutveckligen för de 
elever som missgynnas av traditionell, teoritung klassrumsundervisning. Den här 
uppfattningen, vilket beklagas av Carson (1978) innebär att trädgårdsarbete ansågs onödigt 
för akademiska barn och hon argumenterar för att de behöver sensoriska, estetiska och 
praktiska erfarenheter lika mycket som mindre akademiska barn har rätt till en utbildning rik 
på vetenkapliga och tekniska teman. Halvorsen och Tveit (1993) säger följande: 
 

Barnen, som ju ska bli morgondagens miljökämpar, måste få nära kontakt med moder jord redan i tidigt 
ålder. Vi måste komma bort från en uppfostran som bidrar till att göra dem främmande för naturmiljön 

(Halvorsen&Tveit, 1993, s. 11) 

 
Ovanstående citat kan man även  koppla till Johnsons (2012) beskrivning om skolträdgården. 
Det är ett av de informella sätt som kan främja kunskaper om ekologisk hållbarhet. Johnson 
(2012) påstår att i skolträdgården har barn bättre förutsättningar att lära sig om bland annat 
miljöansvar, samarbete, tillhörighet och respekt. Johnson anser till och med att skolträdgårdar 
i sig är en bra undervisningsform för barn att utveckla ekologisk och platsbaserad kunskap 
och kompetens samt att barnen får vidta åtgärder och färdigheter som är relevanta för 
miljöpåverkan. Detta är ytterst viktiga framtidsprioriteringar (Johnson, 2012, s. 581). 
Skolbarnen odlar sin mat samtidigt som de får praktisk kunskap om kost, vattenresurser, 
markanvändning, klimatförändringar, biologisk mångfald, avfallshantering och hållbar 
utveckling (Johnson, et.al 2012). 
      Johnson (2012) skriver att odlingskunskaper inte är färdigheter  som man omedelbart kan 
tillskansa sig utan för dessa krävs en lång inlärningsprocess. En utökad livsmedelsproduktion 
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på lokal nivå är såldedes något komplext som kräver djupa ämneskunskaper. Att även 
förbättra markens bördighet, hantera skadedjur och sjukdomar är något som kräver tid att lära 
sig. Det finns en tydlig koppling mellan trädgårdsodling och hållbar utveckling i form av 
odling av ekologiska grönsaker och en fördjupad kunskap om ekologisk matproduktion. Om 
alla barn engageras i växande mat, så kommer således sannolikt deras attityd till miljö 
förändras och koncept som hör till trädgårdsodling kan då förstås i nya sammanhang 
(Johnson, 2012 s.  591-592). 
      En annan aspekt av vikten av skolträdgård för skolelever är den estetiska betydelsen av en 
rik skolgårdsmiljö för att elever ska uppleva en ökad trivsel i sin skolmiljö. Titman (1994) 
beskriver, att skolgårdar utan en rik grönska förmedlar negativa budskap till barn och som i 
sin tur påverkar deras beteende och attityd (Johnson 2012, s. 586). 
För att leva hållbart, måste individer förstå att deras handlingar (och agerande) påverkar 
miljön. Skolan har en viktig roll i denna process och lärarnas pedagogiska tillvägagångsätt för 
att lära ut ekologiskt hållbar utveckling måste förbereda alla barn på att tänka på sina 
handlingar i vardagslivet. Johnson (2012) också menar med sin forskning att utomhuslekioner 
i  skolträdgårdar introducerar barn till praktisk erfarenhet, som genom observation av 
naturliga processer, förändras över tid. 
      Åkerblom (2005) menar i sin avhandling att utvecklingen av skolträdgården som pågår 
över tid, är beroende av hur elever och vuxna anlägger och sköter den. Med detta ordnas en 
sorts drama där ekologiska processer, identifikationsprocesser och lärandeprocesser 
samverkar. (Åkerblom, 2005, s. 24). Han menar därmed att själva odlandet skapar en ram för 
skeendet samtidigt som vuxna och barn ordnar förutsättningar för den ”dramatik” som 
uvecklas i samband med att barn och ungdomar själva får följa sin odling. Detta ska förstås i 
det samspel mellan de omväxlande yttre förutsättningarna som förändring av vind och väder 
innebär (ibid). Åkerblom uppfattar skolträdgården som aktör i det att det inte bara förändras 
som en produkt av naturens gång utan även kan förändras som en konsekvens av hur den 
förvandlas av elever och vuxna (ibid). Samma uppfattning framhålls av Braute och Bang 
(1997) i boken ”Barn i naturen”. Här framhålls att dramatisering används mycket som ett sätt 
för barn att lära sig nya saker. Skolor som bedriver utomhusundervisning har även lyckats 
uppnå en tvärvetenskaplighet som ger barnen en bättre förståelse av sammanhangen mellan 
det de lär i de olika ämnena (Braute & Bang, 1997 s. 150).  
      Sammanfattningsvis så är skolodlingar viktiga av följande centrala anledningar: 
Barn måste få erfarenheter av aktiviteter som ger dem möjligheter att lära sig om naturen och 
att därmed inte avfjärmas från naturen, vilket är fallet hos majoriteten av barn i dagens 
urbaniserade samhälle. Vidare, barn kan fördjupa sina kunskaper om centrala förmågor som 
miljöansvar, samarbete och respekt för växt- och djurliv. Skolbarnen odlar sin mat samtidigt 
som de får praktisk kunskap om kost, vattenresurser, markanvändning, klimatförändringar, 
biologisk mångfald, avfallshantering och hållbar utveckling. Om alla barn engageras i 
växande mat, så kommer sannolikt deras attityd till miljö förändras och koncept som hör till 
trädgårdsodling kan då förstås i nya sammanhang. 
      En annan aspekt av vikten av skolträdgård för skolelever är den estetiska betydelsen av en 
rik skolgårdsmiljö för att elever ska uppleva en ökad trivsel i sin skolmiljö och som i sin tur 
påverkar deras beteende och attityd. Avslutningsvis så skapar själva odlandet en ram för 
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skeendet samtidigt som vuxna och barn ordnar förutsättningar för den ”dramatik” som 
uvecklas i samband med att barn och ungdomar själva får följa sin odlingsprocess. 
 

4.6  Försvårande omständigheter för skolträdgården och lösningar på dessa 
Lärare har alltid haft en utmanande arbetssituation. Att sjösätta ämnesfördjupande projekt 
som trädgårdsodling innebär också stora praktiska utmaningar som ska klaras av. 
Alla skolor accepterar inte idag informella undervisningssätt i form av odling för att kunna 
främja kunskaper om hållbar utveckling. Skolgårdsprojekt är inte bara är en dans på rosor, 

många gånger är det snarare tvärtom! Brist på pengar, vandalisering, dålig uppbackning 

från skolledning och kollegor är sådant de ofta sagt vara de stora problemen (Åkerblom, 
2005, s. 12). 
      Även rådande skolpolitik som styr lärares arbetsuppgifter är en avgörande faktor. 
Lärarna har idag möjligheter att bredda sin pedagogiska kompetens med fortbildning. Dock så 
menar Johnson (2012) att fortbildning vad gäller trädgårdodling kan vara underprioriterad  
så länge regeringen inför ständiga initiativ som konkurrerar om lärarnas tid (Johnson, 2012, s. 
585).   
      Enligt Johnson så finns det lärare som gärna bedriver utomhusundervisning. Det 
föreligger dock regelbunden tidsbrist, särskilt vad gäller Naturorienterande ämneslektionernas 
längd och med inverkan av andra läraruppgifter. Det finns, menar Johnson, lärare som tror att 
bara att hämta växter till klassrummet är tillräckligt för att främja elevernas förståelse för 
naturen. Utomhuspedagogik upplevs heller inte som nödvändigt.  Andra faktorer som 
påverkar är att omväxlande väder upplevs som tidskrävande och att det inte finns tillräckliga 
utomhusresurser för att genomföra skolodlingsprojekt (Johnson, 2012, s. 586-587).  
Avslutningsvis så avgör även om det på skolan finns tillräckliga säkerhets- och 
ansvarsfunktioner huruvida lärare ska genomföra utomhusundervisning eller inte (Braute & 
Bang, 1997, s. 151).  
      Det finns fler lösningar som kan man anta för att inkludera odlingsprojekt i läroplan och 
som beskrivs av Johnson (2012) i hennes artikel, där hon menar att man ger alla elever en 
möjlighet att utveckla kunskaper och begreppsutveckling om man ger dem enkla 
odlingsuppgifter (Johnson, 2012, s. 586).   Läraren kan då ge eleven lätthanterliga grödor. Det 
blir då lättare för alla barn att lyckas då sådana groddar kan planteras på förhållandevis många 
ställen och med snabbt resultat. Johnson menar vidare att detta kan modiferas för alla 
åldersgrupper och ta hänsyn till de lokala resurser som finns. Eleven får en praktisk, lärorik 
och konkret upplevelse som berör hållbar utveckling och aktuell miljöproblematik (Johnson, 
2012, s. 581). 
      Johnson (2012) betonar vidare att det kan vara som en fördel att de anställda som 
regelbundet jobbar med barn, som till exempel resursperonal, lärare och specialpedagoger, 
samtidigt kan avlasta läraren och ta fler barn som har lägst uppnådda resultat och därmed de 
med störst behov av särskilda undervisningsbehov liksom barn som har svårigheter med 
undervisningsspråket (Johnson, 2012,  s. 586).  Betydelsen av att inte ha för stora barngrupper 
är viktig för att läraren ska få en mer lätthantrlig arbetssituation samt det att föräldrar kan ha 
en viktig roll om de integreras i elevernas odlingsprojekt (Johnson, 2012, s. 587).  
      Enligt Åkerblom (2005) utmanas kunskapssynen av pedagoger med tillgång till 
skolträdgårdar och det kan dessutom leda till en utveckling av nya förhållningssätt i att både 
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planera och att genomföra pedagogiska aktiviteter. En förändring av synen på yrkerollen leder 
till att de här pedagogerna  börjar känna sig som en sorts medupptäckare, vid sidan om 
traditionella yrkesrollen som ämnesexpert eller kunskapsförmedlare (Åkerblom, 2005, s. 24). 
      En betydelsefull faktor för etableringen av skolträdgårdar är att det fysiska utrymmet 
utomhus som saknas på många skolor. Enligt skollagen behöver inte skolorna uppfylla en 
miniminivå för hur stor skolgården ska vara. Enligt Anders Spång, chef för 
tillståndsprövningen (av skoletablering) vid Skolinspektionen så är skollagstiftningen är inte 
utformad så att det finns ett explicit krav på att man ska ha en skolgård.  
      Om det är praktisk möjligt att anlägga skolträdgårdar så konkurrerar denna med andra 
saker som anses viktigt att ha på skolgården som till exempel fotbollsplan och/eller lekplatser. 
Avslutningsvis så kan även själva arbetsformen med trädgårdsarbete locka elever då 
innehållet har en personlig betydelse. Lektioner ges i den stil som eleverna föredrar (vilket 
dock kan innebära problem om barnen inte gillar vissa av uppgifterna under lektionen); i de 
miljöer som stimulerar både tänkande och handlande. Trots att lärare sällan är utbildade 
specialister så är de är entusiaster och pionjärer som kan initiera en process och som dessutom 
kan verka som förebilder för andra (Johnson, 2012, s. 585). 
      De svårigheter som kan uppstå är följande: brist på pengar, vandalisering, dålig 
uppbackning från skolledning och kollegor. Vidare föreligier en generell tidsbrist hos lärare 
(undervisningsuppgifter, dokumentation etc.), samt  faktorer som till exempel omväxlande 
väder. Det finns ibland inte tillräckliga utomhusresurser för att genomföra skolodlingsprojekt 
och otillräckliga säkerhets- och ansvarsfunktioner på skolor kan vara försvårande 
omständigheter.  
      De lösningar som kan vara relevanta för dessa svårigheter är följande: till exempel kan 
lärarna  ge eleverna i uppdrag att odla lätthanterliga grödor. Anställda som regelbundet jobbar 
med barn, som till exempel resursperonal, lärare och specialpedagoger, kan  vidare även 
avlasta läraren med de barn som har lägst uppnådda resultat och har störst behov av riktade 
insatser. Att inte ha för stora barngrupper är viktig för att läraren ska få en mer lätthanterlig 
arbetssituation. Avslutningsvis så kan själva arbetsformen med trädgårdsarbete locka elever 
då innehållet har en personlig betydelse. Lektioner ges i den stil som elever föredrar. 
 

5.  RESULTAT 
 
I nedanstående del sammanfattar jag resultatet av intervjuerna. De svar som jag redovisar är 
en sammanfattning av intervjuerna. De frågor som finns nedan är även de frågor jag ställde 
till respondenterna. 
 

5.1  Skolor 
Hur gjorde skolan för att engagera barnen i sitt skolodlingsprojekt? 
Waldorfsskolan och Treklangens skola bedriver skolträdgårdsprojekt på skolgårdarna. Enligt 
Linn Vikander, biträdande rektor, genomför Waldorfsskolan odlingsprojekt som är 
integrerade i skolans lokala pedagogiska planering (LPP), vilken är skolornas tolkning av den 
centrala läroplanen (Skolverket, LGO 2011). 
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      För att väcka intresse hos barnen i skolodlingsprojektet kopplar lärarna i flera av skolorna 
NO-ämnena till odlingsverksamheten som är placerad utomhus. Detta menar Christoffer 
Wahlgren på Treklangens skola, är en naturlig miljö för barnen och gynnar alla de barn som 
har ett behov att röra sig mycket och få frisk luft. Flera av respondenterna nämner att 
traditionella inomhuslektioner inte aktiverar eleverna på samma sätt som utomhuspedagogik, i 
vilket barnen fritt kan röra sig över större ytor och få en närhet till naturen. Enligt Elisabeth 
Viksten Eriksson, biträdande rektor på Treklangens skola, så gav skolodlingsprojektet ett så 
bra resultat att skolan valde att förlägga odlingen på skolområdet. Detta bekräftas även av 
Christoffer Wahlgren, som var ansvarig under hela odlingsprojektet. Ina Dannfors, rektor på 
Jensen grunskola informerade mig om att årskurs två på skolan bedriver ett odlingsprojekt 
som inte är lokaliserat på skolgården.  
      Enligt Elisabeth Viksten Eriksson, som är rektor på Gottsundaskolan, så bedriver skolan 
inte odlingsprojekt. Respondenterna nämnera avslutningsvis en mängd fördelar vad gäller 
kopplingen mellan teoretisk inlärning och praktisk inlärning. Odlingen upplevs som 
meningsfull för barnen och även som något konkret; de får följa odlingsprocessen från frö till 
planta.  
      Varför är det viktigt för elever att lära sig om odling? Vilka positiva resultat ger det för 
eleverna? Det som vissa av respondenterna lyfter fram är den känsla av stolthet som barnen 
visar av att kunna fullfölja odlingsprojekt. Vidare så framhålles det av samtliga respondenter 
att det är viktigt att barnen får kunskaper om odling och matproduktion för att eleverna ska få 
en förståelse för varifrån maten uppstår. Eleverna ges en ökad förståelse i hur man ska sköta 
sina odlingsprojekt under en längre tidsperiod. Eleven utvecklar samtidigt sina förmågor att 
planera, strukturera och genomföra ett projekt som kräver ständig återkoppling och aktiva 
beslut. En respondent noterar att eleverna ändrar sina normer och värderingar om hållbarhet 
och vad som detta innebär i praktiken. Till exempel upplever samma respondent en förändring 
hos barnen vad gäller att visa respekt (empati) för växter och djur. Något mycket viktigt som 
barnen får med sig är själva förståelsen om vikten av att ha kunskaper om växter och djur. 
Avslutningsvis lär sig barnen att tänka kreativt och om hur man på rätt sätt kan sköta om 
växter och djur. Enligt respondenten från Treklangens skola så är skolodling en rätt väg att ta 
för att att ta upp ämnen som rör värderingar kring hur vi handskas med vår miljö. Det är extra 
viktigt, enligt Christoffer Wahlgren, att involvera alla elever, även de som upplever 
skolodling som något tråkigt och onödigt. Därför anser Wahlgren att det är betydelsefullt att 
ta upp skolträdgården i undervisningen för att bemöta elevers negativa värderingar om odling. 
      Vilka årskurser ägnar sig åt odling? I de fall där enbart en årskurs är inbegripen i odling, 
varför valdes endast den årskursen? Skolträdgårdsarbete finns inte som centralt innehåll i 
läroplanen (LGO11) och det är således upp till rektor och lärare om odling ska finnas i 
skolverksamheten. Det finns ingen genomgripande linje som övergriper över stadier, En av 
skolorna har skolträdgården integrerat i förskola till och med årskurs nio. 
      En av skolorna testar skolodlingsprojekt för enskilda årskurser för att sedan ha som mål 
att inbegripa fler årskurser efter hand . Jensensskola har inte så mycket erfarenhet av odling 
då de anser att det inte är viktigt. Det ingår i undervisningen för årskurs två på skolan vilket, 
tycks bero på lärarens kompetens och önskan. 
      Fungerar det att ha odlingsprojekt trots avsaknad av skolträdgård?  I Jensenskolan 
fungerar det för en yngre årskurs att åka iväg och odla då det enligt rektor är upp till den 



18 
 

enskilde läraren om hen vill åka till odlingen med sina elever. På en annan skola fungerade 
det inte bra att transportera barn till odlingen för att det tar för lång tid. Därför etablerade 
skolan en egen skolträdgård då det fanns tillräckligt med utrymme på skolgården. 
      Vilka faktorer måste uppfyllas för att skolträdgården ska fungera? Vilka faktorer påverkar 
om skolträdgårdsprojekt inte fungerar? De enskilt viktigaste faktorerna, enligt respondenterna 
från Jensen skola och Treklangens skola, är lärarnas personliga bakgrund och deras 
engagemang och intresse för odling. Lärarna har rätt att koppla ämnen som kemi och biologi 
till odling och just nu är det inte alla lärare som vågar då de eventuellt saknar 
odlingskunskaper. Det är upp till lärarna om de vill koppla ämnena till odling. Några 
försvårande faktorer till upprättande och genomförande av skolträdgårdsarbete är svårigheten 
att upprätthålla odlingsverksamhet under sommarledigheten. En bärande faktor är 
huvudmannens och lärares enskilda åsikter om huruvida skolträdgårdsodling ska inkluderas i 
skolämnena. Vissa skolor prioriterar inte skolodling då rektorerna nämner att den kunskap 
som barn kan få om odling finns inom ramen för det centrala innehållet i skolämnena, t.ex. 
inom hemkunskap då elever kan besöka livsmedelsverket. Även det faktum att eleverna får en 
stor del ekologiskt framställd mat ger eleverna en ökad förståelse för livsmedel och dess 
påverkan på människans hälsa och för förståelsen för en hållbar ekologisk livsstil.  
 

5.2  Matparken 
Vilka ambitioner ligger bakom etablerandet av föreningen Matparken? Föreningen Matparken 
grundades i syftet att utöka kunskaper om ekologisk matproduktion. Detta genom att erbjuda 
kurser om ekologisk odling.  
      Har föreningen lyckats engagera barn att börja odla? Matparken har avtal med 
Naturskolan för att skolelever ska få egna projekt på Matparken. Dock fungerade detta enligt 
respondenten praktisk inte bra på grund av lärarnas tidsbrist.  
      Varför anser föreningen det är viktigt att människor lär sig om odling? Föreningen anser 
att kunskaper om odling är vitala för att skapa förståelse för en ekologisk hållbar livsstil. Att 
ge människor verktyget att kunna bedriva odling upplevs som att ge människor en större 
trygghet att klara sig vid alla typer av situationer.  
      Försöker föräldrar engagera barnen att lära sig om odling? Många föräldrar upplevs som 
stöttande och drivande i barnens odlingsprojekt. Det är vanligt att föräldrar av egen tradition 
har låtit barnen få erfarenheter av odling. Dock så har inte föräldrar med barn som är äldre än 
sju år lyckats engagera sina barn att odla eller hjälpa till med odlingen. Yngre barn (i 6-7 
årsåldern) upplevs ofta ha en mer lustfylld inställning till något äldre barn som ofta tappar 
intresse för odling på grund av det är tråkigt och/eller svårt. 
      I vilken ålder är det lättast respektive svårast att engagera barn i odling? Det har enligt 
Matparken varit lättare för föräldrar att aktivera yngre barn (innan 6-7 årsåldern) än äldre barn 
att börja odla. Detta beror på att äldre barn lätt bli uttråkade, inte ser att det är viktigt och ser 
inte omedelbara resultat. 
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5.3  Naturskolan respektive landskapssarkitekt 
Avslutningsvis, intervjudades landskapsarkitekten Peter Åkerblom respektive Per Hedberg 
från Naturskolan i Uppsala.  
      Är det vanligt att inkludera odlingen i skolverksamheten? Det är mindre vanligt att 
inkludera skolträdgårdar i skolverksamheten då skolors ekonomi är rektorernas ansvar och en 
upprättad odling kräver därmed rektorsbeslut. Enligt Åkerblom är det mycket ovanligt att 
etablera skolträdgårdar på skolgårdar. Enligt Naturskolans Per Hedberg så finns ett fåtal 
skolor i Uppsala kommun som antingen etablerar en skolträdgård eller ett odlingsprojekt. 
Dock är det vanligare att skolor vänder sig till Botaniska trädgården för studiebesök och/eller 
odlingsmöjligheter.  
      Vilka faktorer påverkar huruvida det finns en skolträdgård på skolan? Vilka faktorer 
måste uppfyllas för att skolträdgården ska fungera? Vilka faktorer påverkar om 
skolträdgårdsprojekt inte fungerar? Naturskolan nämnde att vissa skolor inte valde att etablera 
skolträdgårdar på grund av svårigheter att hitta personer som skulle sköta om och se över 
skolträdgården under lov och ledigheter. Problemet är då att tillfälligt anställda personer 
skulle få tillträde till skolans lokaler med allt vad det skulle innebära i form av stöldrisk och så 
vidare. Vidare så var det även ekonomiska skäl då skolor måste investera i jord, utrustning 
och skötsel. Slutligen så nämndes anledningar till att etablera odling som en del av 
lektionsverksamheten såsom tidsbrist och praktiska saker av att ha trädgårdar på andra ställen 
än i skolans område, vilket befarades innebära problem med att transportera barn.  
      Det är mycket svårt att engagera skolor till att inkludera odlingen i läroplanen. Detta 
menar Petter Åkerblom beror på att skolsystemet är uppbyggt på sådant sätt att barnen först 
och främst ska få kunskaper inom klassrummets fyra väggar. Det kan därför ses som en 
belastning på lärarna att ha verksamheter på flera olika håll inom skolan. De nämner också att 
han tror att lärarna ogärna arbetar övertid. För att fungera understryker Per Hedberg att lärarna 
måste börja tänka på odling på ett annat sätt. Odlingen ska vara viktig för eleverna och att 
skolämnena (med deras läroplaner) kan kopplas till odlingen. Det finns forskning som visar 
att ett sådant sätt att undervisa är mer produktivt än att bara undervisa i klassrummet.  
      Per Hedberg nämner det intressanta att i vissa skolor så finns elever som gärna vill få 
kunskaper om odling dock så blir de eleverna inte hörda av rektorer eller lärare. Det speglar 
skolans icke-demokratiska arbetssätt, något som i sig är ett stort problem. Hedberg pekar på 
det orimliga att elever ska få tillräckliga teoretiska kunskaper endast genom sju timmars 
inomhusundervisning. Om det blir utomhusundervisning så räknas detta separat och 
överstiger därmed skolans timplan. En avgörande faktor till att odlingen ska vara integrerad i 
skolan är att minst två lärare ska vara engagerade i odlingsprojektet i de fall en av lärarna blir 
frånvarande. 
      Hur ofta kontaktar skolorna Naturskolan för att påbörja odlingsprojekt? En lösning för de 
skolor som vill etablera skolträdgårdar vore att utnyttja det erbjudande som Uppsala kommun 
ger elever i årskurs nio att som sommarjobbare, under tre veckor, sköta om 
skolträdgårdsodling under sommarlov. 
      En anmärkningsvärd detalj är att det nästan alltid är Naturskolan som kontaktar 
grundskolorna, och inte tvärtom, för att föreslå skolodlingsprojekt och/eller etablerandet av 
skolträdgård. Dessutom är det Naturskolan, enligt Per Hedberg, som bokstavligen, övertalar 
och hjälper med lösningen med etablerandet av skolträdgården eller att påbörja 
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odlingsprojekt. Naturskolan i fall om det finns ekonomibrist i någon av skolorna som är 
intresserade i skolträgården, kan investera delvis samt hjälpa med att låna ut till de skolor 
nödvändigt redskap med mera.  
 

5.4 Naturskolan respektive grundskolor 
Finns det förutsättningar för en framtid i vilken skolträdgårdar har betydelse för grundskolor? 
Enligt Per Hedberg på Naturskolan finns det skolor som ägnar sig odling, bland vilka Västa 
Stenhagens skola, Treklangens skola, Waldorfsskolan, Lilla Valsätraskolan har påbörjat 
skolodlingsprojekt. Det finns, menar Christoffer Wahlgren på Treklangens skola,  många 
skolor som ägnar sig åt inomhusodling i klassrum, dock i mindre utsträckning än vad 
skolträdgårdar skulle kunna ge möjligheter till. Dessutom menar Per Hedberg på Natuskolan 
att de skolor, som av olika anledningar, inte etablerar skolträdgårdar har planerat att påbörja 
odlingsprojekt på Botaniska trädgården. Till dessa nämns Kunskapsskolan. Avslutningsvis 
finns bl.a. på Gottsundaskolan och Sunnerstaskolan barn som är odlingsintresserade. Dock så 
fanns, enligt Per Hedberg, inget ömsesidigt intresse hos rektorer och lärare att gå vidare med 
att påbörja odlingsprojekt. Per Hedbergs ord passar bra att avsluta interjvustudien: 
Odlingsprojekt har definitivt en framtid hos grundskolor i Uppsala om elevernas önskemål i 

större utsträckning uppmärksammas som ett led i en förbättrad skoldemokrati. 

 
6. ANALYS 

I föreliggande analys ska frågeställningarna besvaras utifrån en analys mellan mina resultat 
och teori (se kapitel 4). Min litteraturgenomgång påvisar ett starkt samband mellan teori och 
empiri. Det som framkommer nedan är dock att det föreligger en viss skillnad av vad som 
framkommer från skolaktörerna och Naturskolan. Inledingsvis ställer jag följande 
frågeställningar:  

Vilka ambitioner ligger bakom skolors och andra organisationers upprättande av 
skolträdgårdar och/eller odlingsprojekt, för att förse barn med kunskaper och relevanta 
förmågor om urban odling?  

Varför är det särskilt viktigt att barnen i urban miljö ska få grundläggande kunskaper om 
odling?  

Vilka eventuella förhinder och lösningar finns för att upprätta skolträdgårdar och/eller 
odlingsprojekt? 
 
Skolodling är inte inskrivet i nuvarande läroplan och det krävs därför intresse och aktiva 
beslut för att skolor ska initiera odlingsprojekt. Det som framkommer av mitt resultat är att 
det är viktigt med lärarnas enskilda åsikter om skolodling. Det är mycket ovanligt (enligt 
Naturskolan i Uppsala) att man anlägger skolträdgårdar på skolgårdar. För att etablera skolor 
behöver man enligt skollag inte uppfylla en miniminivå för hur stor skolgården ska vara. 
Många skolgårdar har därmed inte tillräckligt med utrymme för utformning av en 
skolträdgård. Det finns idag, enligt Naturskolan i Uppsala, ett fåtal skolor inom Uppsala 
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kommun som antingen bedriver en skolträdgård eller ett odlingsprojekt. Den vanligaste 
lösningen brukar vara att förlägga odlingsprojekt till Botaniska trädgården, dit lärarna även tar 
barnen för studiebesök. Det finns dock ett märkbart ointresse från skolor i Uppsala kommun 
att engagera sig i skolodlingsprojekt. Rektorn på Naturskolan i Uppsala påpekar att 
Naturskolan nästan alltid är de som hör av sig till skolorna och inte tvärtom.  
      Något som bör uppmärksammas från mitt resultat är att det råder en skillnad mellan vad 
flera av skolorna anser sig göra, vad de är intresserade av att göra och det som Naturskolan 
tycker sig se att de faktiskt gör. Vissa skolor prioriterar inte odlingsverksamhet då de upplever 
att barnen får de kunskaper de behöver för att uppnå kunskapskraven under vanlig 
lektionsverksamhet. Även andra faktorer, som att barnen serveras ekologisk mat, ger enligt 
vissa respondenter barnen tillräcklig förståelse för matodling och de ser därför inte behovet att 
initiera odlingsprojekt. Detta får även stöd i min teori då det framhålls att vissa lärare anser att 
det är tillräckligt att ta in växter i klassrummet för att utveckla elevernas förmågor. Det 
framhålls från Naturskolan i Uppsala att, även om det finns barn som är ointresserade av 
odling, så är det viktigt att ge dem en kunskapsbas om odling och naturen för att de ska kunna 
dra erforderliga slutsatser i skolämnena. Jag drar slutsatsen att lärarna i Uppsala kommun inte 
är tillräckligt medvetna om de fördelar som finns med upprättande av skolträdgårdar vad 
gäller elevers kunskapsutveckling. Därför så genomförs sällan några sådan projekt av 
anledningar som jag kommer att beröra nedan. 
      Det föreligger ett stort ansvar på lärare att ändra sina normer och värderingar om 
skolodlingsprojekt, vilket även togs upp i min teori. Jag kommer nedan att gå igenom de 
centrala resultaten, sammanfattade punktvis, från mina intervjuer och föra ett resonemang 
huruvida dessa har stöd i min teori. 
      Det finns fördelar med att koppla odlingen till naturorienterande ämnen. Det här 
påståendet  liknar det som Johnson (2012) skriver om, i vilket hon nämner flera fördelar med 
platsbaserad kunskap. Detta utvecklar bland annat barns kunskaper om ekologisk mat. Vidare 
nämner Johnson att barnen genom platsbaserad kunskap, får vidta åtgärder och färdigheter 
som är relevanta för miljöpåverkan. Detta är ytterst viktiga framtidsprioriteringar, skriver 
Johson (2012). Skolbarnen odlar sin mat, samtidigt som de får praktiska kunskaper om kost, 
vattenresurser, markanvändning, klimatförändringar, biologisk mångfald, avfallshantering och 
hållbar utveckling och resultater har därför stöd i teori. 
 De skolor som vill genomföra skolodlingsprojekt är noga med att integrera odlingen till 
NO-ämnena. Eleverna kan då koppla odlingsverksamhet som något konkret till de begrepp 
och kunskaper som förmedlas på NO-undervisningen. Detta framhålls även som ett naturligt  
och pedagogiskt sätt för barn att lära sig om naturen samt att få förståelse för övergripande 
miljöproblem. Detta är något de inte kunde få endast genom klassrumsundervisning. 
Samtidigt tror jag att det kan finnas nackdelar, då vissa skolor i Uppsala kommun saknar 
skolgård, exempelvis Jensen skola. Detta gör att det blir problematiskt för pedagoger att 
planera lektioner som kopplas till odlingsprojekt. En annan nackdel tror jag är att inte alla 
barn är intresserade av odling. Trots det finns fördelar, enligt Christoffer Wahlgren på 
Treklangens skola, med att inkludera odling för att barn ska förstå odlingens betydelse för 
ekologisk livsmedelsproduktion. 
      Utomhusmiljö gynnar många barn. Det här påståendet har stöd i teoridelen (se. 
skolträdgårdens betydelse), där både Johnson (2012) och Åkerblom (2005) lyfter fram sina 



22 
 

åsikter gällande fördelar av skolträdgården. De menar att för barn så är utomhusmiljö en 
naturlig miljö för lärande För skolelever är den estetiska betydelsen av en rik skolgårdsmiljö 
viktig för att de ska uppleva en ökad trivsel som i sin tur påverkar deras beteende och attityd 
(Åkerblom, (2005); Johnson (2012).  Jag tror att inte alla barn klarar av att sitta i klassrummet 
med relativt korta raster. För barnen är det naturligt att röra på sig och att inte sitta stilla under 
flera timmar. Därför tror jag utomhuskaktiviteter, även i form av odling, kan ge dem positiv 
stämning för att klara av skoldagen. 
      Det finns gynnsamma kopplingar mellan teoretisk inlärning och praktiskt utövande (som 

odling). Både Åkerblom (2005) och Johnson (2012) samt alla andra som hänvisas i teoridelen 
skriver om detta. (se skolträdgårdens betydelse och skolträdgården som informell 

undervisningsform) Skolbarnen odlar sin mat, samtidigt som de får praktisk kunskap (som är 
kopplad till de naturorienterande ämnena) om kost, vattenresurser, markanvändning, 
klimatförändringar, biologisk mångfald, avfallshantering och hållbar utveckling. De här 
kunskaperna kan vara mer än relevanta för framtida hållbara samhällen, vilket lyfts fram av 
Danielsson (2014) och Turner (2011)  och som jag refererar till i teoriavsnittet (se betydelse 

av urban odling). Jag tror att det finns en gynnsam koppling mellan teori och praktik genom 
odlingsprojekt. Dock så är det inte alla pedagoger som har möjligheter att genomföra sådana 
projekt eller ser inte nytta av att genomföra dem. 
      Eleverna får också ögonblicklig återkoppling i sitt lärande genom att följa frö till planta. 
Det här påståendet har stöd i teorin i vilket Åkerblom (2005) skriver om.  Han menar att 
själva odlandet skapar en ram för skeendet, samtidigt som vuxna och barn ordnar 
förutsättningar för den ”dramatik” som uvecklas i samband med att barn och ungdomar själva 
får följa sin odlingsprocess. Genom nämnda dramatik tror jag att barn utvecklar förmågor att 
uttrycka empati för levande organismer. Enligt vissa av respondenterna kan vissa barn 
uttrycka känslor när de följer sin odlingsutveckling. Jag tror då att barnen får en ny syn på 
växter och ser att de, liksom djur och människor, behöver omtanke för att klara sig. Dessa 
förmågor tycker jag är ytterst viktiga för barn att utveckla. Detta, tror jag, kan även leda till att 
barn vågar ta ansvar för sina handlingar och i fortsättningen kan ha öppna sinnen för globala 
miljöproblem.  
      Det berikar barn och ger dem stolthet att genomföra odlingsprojekt. Barn kan fördjupa 
sina kunskaper om centrala förmågor som miljöansvar, samarbete och respekt för växt- och 
djurliv, vilket lyfts fram av Johnson (2012) och Åkerblom (2005). Detta kan även kopplas till 
teorin (se Naturens betydelse i barnens utvecklingsstadier) i vilken Braute & Bang, (1997) 
skriver att barns introduktion till naturens beståndsdelar kan korrektera felaktiga slutsatser och 
förändra normer och värderingar om hållbar utveckling och odling. Detta påstående tror jag 
även kan vara relevant när barn introduceras till odling. 
      Det är viktigt att samtidigt ge barnen grundläggande kunskaper om odling och växtliv för 

att de på bästa sätt ska kunna genomföra sina odlingar. Detta finns stöd för i teorin, där bland 
annat Åkerblom (2005) och Johnson (2012) skriver att barn som odlar sin mat samtidigt får 
praktisk kunskap om kost, vattenresurser, markanvändning, klimatförändringar, biologisk 
mångfald, avfallshantering och hållbar utveckling. Det ger även en ökad förståelse för 
livsmedelsproduktion (se skolträdgårdens betydelse). Viktigt i sammanhang tror jag är att 
barn lär sig varifrån maten på tallriken har sitt ursprung. Detta är kunskaper som är och 
kommer att vara relevanta då miljöproblem alltmer står i fokus på den politiska dagordningen. 
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      Det stärker elevens centrala förmågor som krävs i kunskapsmålen såsom förmågor att 

kunna samarbeta, strukturera, att ta sig an problem på ett kreativt sätt och genomföra 

projekt.  Enligt Halvorsen & Tveit (1993) så lär sig barn att öva sin förmåga att känna igen 
och förutsäga för att sedan kunna använda upprepade erfarenheter.som grund för förutsägelser 
och därmed inte gissa sig fram.  De övar vidare förmågan att använda kunskaper i 
problemlösning samt hitta på nya saker. (Se naturens betydelse i barnens utvecklingsstadier). 
 Jag anser att det idag är viktigt att utveckla människans kreativitet och förmåga att söka och 
hitta lösningar på lokala, nationella och globala miljöproblem.  
      Odlingskunskaper ger positiva resultat i form av förändringar av normer och värderingar 

om växt- och djurliv. Braute och Bang (1997) skriver, att genom  att ge barn kunskaper om 
naturens beståndsdelar och funktioner så motverkas eventuell felaktig information som de får 
genom andra källor. Samtidigt ges barnen de verktyg de behöver för att skapa sammanhang, 
tänka kritiskt och reflektera över de förhållanden som de ser i samhället och i naturen (se 
naturens betydelse i barnens utvecklingsstadier). Liknande påståenden går även att hitta hos 
Åkerblom (2005) och Johnson (2012), där de nämner den positiva påverkan som odling 
medför vad gäller barns normer och värderingar. (se skolodlingens betydelse och odling som 

informell undervisningsform). 

      Det uppkommer tidsbrist, utrymmesbrist och/eller personalbrist att utföra odlingsprojekt. 
Enligt Johnson (2012) så påvisar de skolor som inte har tillräcklig yta på skolgården att 
upprätta skolträdgårdar framförallt tidsfaktorer och personalbrist som försvårande 
omständigheter till att upprätta skolträdgård. Johnson (2012) skriver vidare att vissa lärare, 
som gärna vill integrera odling i skolämnena, inte vågar ta ansvar för elever i fall odlingen 
måste upprättas på andra ställen än på skolområdet. Dessutom, menar hon, om det finns 
möjighet att etablera skolträdgård, så råder ofta otillräckliga säkerhets- och ansvarsfunktioner 
och/eller personalbrist. Slutligen så är lärare även osäkra på om den tid som skoloding tar i 
anspråk faller inom lärarnas arbetstid. (se skolträdgårdens betydelse). 
Jag finner, med stöd från interjvuer, att tidsbrist är ett tungt övervägande skäl till att inte 
etablera skolträdgård. Detta verifieras även i mina resultat. Den trängsel av ämnen, uppgifter 
och kunskapskrav som nu finns i läroplanen gör det svårt för pedagoger att integrera 
skolodlingsprojekt, särskilt om odlingen inte genomförs på skolgården. 
      Andra svårigheter, vilket inte finns stöd för i teorin och som även påverkar skolor som har 
tillräckligt med utrymme på skolgården för skolträdgårdsetablering, är att det är problematiskt 
att hitta personer som ska sköta om och se över skolträdgårdarna under lov och ledigheter. 
Dessa personer ska då ha tillträde till skolan för att bland annat sätta igång vattenkranar (som 
är inlåsta i skolan) för att vattna odlingen. Risken är då att skolorna inte går vidare med 
odlingsprojekten då de inte tycker att de har tillräcklig säkerhet för att anförtro tillfälligt 
anställda dessa uppgifter. Otillräckliga säkerhets- och ansvarsfunktioner på skolor nämns som 
ett avgörande problem för etablering av skolträdgårdar. Skolor kan prioritera säkerhet då 
vandalisering och annan kriminalitet är ett stort problem i och omkring skolor. Jag tror att en 
annan viktig aspekt är om det finns tillräckligt med personal på  skolan, då det, enligt flera av 
mina respondenter, inte är lätt att hitta någon som skolan kan anförtro som är villig att 
uppoffra sommarledigheten för att sköta om odlingen. 
      Skolornas ekonomi tillåter inte skolträdgårdsetablering då det är kostsamt att investera i 

jord, utrustning och skötsel. Skolornas kostnader för skolträdgårdsetablering måste även 
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ställas mot skolornas andra utgifter. Det som framkom av resultatet är att skolor får ett visst 
stöd från Naturskolan, både ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd samt möjligheten att låna 
redskap, för att påbörja odlingsprojekt och/eller anläggning av en skolträdgård. Trots detta 
väljer ett fåtal skolor att verkligen genomföra skolodlingsprojekt eller att upprätta 
skolträdgård. Lösningar på ovanstående problem har varit att anrätta mer småskaliga odlingar 
på den egna skolgården. Detta föreslås även av Johnson (2012) i form av odling av mer 
lätthanterliga grödor. Vad som lyftes utifrån erfarenheterna av skolodlingsprojekt är att det är 
mycket viktigt att ha stöttande föräldrar, något som både bekräftas i mitt resultat och i min 
teori. De föräldrar som kommer till Matparken och odlar grönsaker försöker ofta introducera 
sina barn till grönsaksodling.  
      Yngre barn är lättare att engagera i odlingsprojekt än äldre barn. De fem första naturliga 
stadierna som presenteras av Halfvorsen och Tveit 1993 (se naturens betydelse i barnens 

utvecklingsstadier) utvecklar barn innan de börjar skolan vid sju års ålder. Barnen utvecklar 
sina förmågor att använda sig av sinnen för att höra, lukta, känna, smaka och observera sin 
omgivning medvetet. De lär sig sedan att beskriva och sätta ord på, samt uttrycka egna 
upplevelser och observationer. Dessa är, enligt Halfvorsen och Tveit, de grundkunskaper som 
barnen lär sig innan skolstart och som är grunden som skolkunskaper ska baseras på. Jag ser 
här ett tydligt samband mellan barns stadieutveckling, såsom beskriven ovan, och 
odlingsintresse. Enligt respondenten på Matparken har det varit lättare för föräldrar att 
aktivera yngre barn (innan 6-7 årsåldern) än äldre barn att börja odla. Nedan presenterar jag 
ytterliggare en ett resultat från intervjuerna varför yngre barn verkar ha ett större intresse än 
äldre barn att hjälpa vuxna med odlingsprojekt. Trots att respondenten från Matparken 
berättade att det är yngre barn som är lättast att introducera till odling, tror jag att det även kan 
bero på att äldre barn som introducerades till odling fann det vara ointressant. Dessa barn 
saknar eventuellt tidigare odlingserfarenhet. Det finns även bland äldre odlingsintresserade 
barn, en förklaring som kan härledas till deras bakgrund. Som exempel kan ges att i 
Waldorfsskolan så berättar respondenten att barnets tidigare bakgrund spelar en viktigare roll 
än barnets ålder vad gäller odlingsintresse. Därför, menar respondenten, finner majoriteten av 
barnen på Waldorfsskolan odlingen vara intressant oavsett ålder. 

 
7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Möjligtvis kan man dra slutsatser att nutidens barn är överstimulerade i form av upplevelser 
och arbeten som är kopplade till ögonblicklig återkoppling. En sak som slog mig var att, trots 
att Uppsala kommun är en större stad, så har de flesta skolorna i kommunen för fattiga 
skolgårdar sett till deras innehåll. Det finns mycket asfalterade vägar och förhållandevis lite 
grönska. Många centralt belägna skolor ger mig känslan att barn saknar kontakt med naturen 
vilket är avgörande för barnens välbefinnande. I dagsläget bor majoriteten av barn i urbana 
områden och tillbringar en stor andel av sin tid i skolan. Det är därför mycket viktigt att 
skolorna ger barnen rätt uppfattning om betydelse av naturen och grönska vilket 
matproduktionen är en del av. Det finns, något som även lyfts fram i uppsatsen, en 
betydelsefull koppling mellan barnens verklighetsuppfattning om naturen och förståelse av 
hållbar utveckling, miljöproblem och ekologisk matproduktion. Därför anser jag att skolor har 
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ett ansvar att arbeta för att barnen har en kontakt med naturen. Odlingsprojekt är således ett 
bra alternativ för att både förstå hållbar utveckling och livsmedelsproduktion. Skolorna har ett 
ansvar att förse barnen med goda värderingar och normer om ekologi och hållbar utveckling 
därför är jag glad att se att det finns skolor som tar detta på allvar. Några skolor gör sitt bästa 
för att lära barnen om trädgårdsodling, men dessa är i dagsläget i minoritet. Dock tappar jag 
inte hoppet att alltfler skolor ska jobba på det här sättet då det finns organisationer som gör 
sitt bästa för att erbjuda skolor hjälp och expertis om odling. Det påverkar i sin tur att allt fler 
lärare och rektorer ändrar synsätt på betydelsen av odlingskunskaper. Genom 
odlingsföreningar som till exempel Matparken så blir fler och fler föräldrar, tillsammans med 
sina barn,  engagerade i odling. Detta kan också vara en källa till fördjupade 
odlingskunskaper. 
      Kan frånvaron av undervisning i urban odling förklaras med en skolkultur där inte den 
enskilda läraren kan få pedagogisk frihet jämfört med länder utan specifika styrdokument,-  
som Tyskland och Storbritannien? Man ser till det formella kunskapsinnehållet i läroplanen 
om biologi, men den informella, praktiska delen har inte uppmärksammats på samma sätt. Jag 
upplever dock en syn hos alla undersökta respondenter som visar att skolor alltmer ändrar sin 
syn om skolodling. Jag vill påstå att lärarens enskilda pedagogiska frihet – med utgångspunkt 
från skolans läroplan och i de lokala pedagogiska planeringar (LPP) som lärarkollegiet på 
skolornas upprättar – fortfarande är relativt stor. Projekt som till exempel inbegriper odling 
eller andra skolprojekt kan därmed genomföras. Det stora problemet, tror jag, är att alla 
skolämnernas centrala innehåll är mycket omfattande. Tidskrävande aktiviteter som ofta går 
utanför ämnens timplan innebär därmed också merarbete för lärare och därmed mindre tid 
som kan ägnas åt andra skolämnen och andra aktiviteter. Vidare, det finns idag skolor med 
skolträdgårdar och trädgårdsodling. I dessa skolor, som t.ex. Waldorfsskolan i Uppsala, 
kräver rektorn att NO-lärarna är positivt inställda till skolodling. I de skolor där rektorerna 
inte tycker att odling är betydelsefullt så anser rektornerna att det är upp till NO-lärarna om 
det ska upprättas odlingsprojekt. Mina respondenter tycker att skolodling är betydelsefullt för 
att barn ska ha förståelse för matproduktion även om det alltid kommer att finnas barn som 
finner alla typer av odlingsprojekt som någonting tråkigt. Jag vill med denna uppsats lyfta den 
viktiga frågan att integrera skolodling på ett konkret sätt som en del av de naturorienterande 
ämnena. Barn behöver även dessa viktiga förmågor för att försörja morgondagens samhälle på 
ett ekologisk mer hållbart sätt. 
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Bilagor Intervjuer genomförda under perioden 2015- 12 – 08  till 2015 -
12 – 12 
 
Intervju med Petter Åkerblom, landskapsarkitekt vid SLU 
Intervjun är  kvalitativ och ostrukturerad och pågick i ungefär en timme. Innan vi träffades 
hade jag läst hans vetenskapliga artiklar och doktorsavhandling Lära av trädgård. 

Pedagogiska historiska och kommunikativa förutsättningar för skolträdgårdsverksamhet 
(2005). Jag ställde öppna frågor då dessa ger en bättre förutsättning att respondenten kan 
fördjupa sig i det aktuella ämnet. 
 Jag har inte använt mig av en intervjuguide under intervjun. Petter var till stor hjälp i min 
undersökning då han gav förslag –i enlighet med ett snöbollsurval - vilka andra respondenter 
som jag borde kontakta för intervjuer. Petter föreslog att jag ska ställa frågor till skolor som 
både inkluderade huruvida skolorna har inkorporerat odling i lektionsverksamheten och på 
vilket sätt som skolan har engagerat eleverna till odling.. Han föreslog även att jag skulle 
fråga de skolor som inte har odlingsverksamhet för att ta reda på orsakerna bakom varför 
rektorer och lärare inte har valt att upprätta skolodlingsprojekt. 
      Petter inleder samtalet med att berätta att han valde att bli landskapsarkitekt istället för 
andrahandsvalet botaniker för att ha möjligheten att påverka samhällsplaneringen och 
därigenom ha viktig för att kunna förbättra samhället i en mer hållbar utveckling.  
      Petter fortsätter att han är av åsikten att de skolor i Uppsala kommun han har kontakt med 
inte är så intresserade av att inkludera odling i skolverksamheten eller som en del i skolans 
lokala pedagogiska planering (LPP). Detta är mycket synd, menar Åkerblom, som nämner tre 
huvudpunkter till varför det är viktigt att barn får ägna sig åt odling. För det första: barn lär 
sig mer om natur och miljö genom odlingsverksamhet samt utvecklar en större kreativitet om 
man kopplar alla skolämnen (i synnerhet naturorienterande ämnen och matematik) till odling. 
För det andra, så menar Åkerblom, att barn genom odling, lär sig att ta ansvar för växter. Han 
lyfter fram, att i samband med att barn får ansvara för levande organismer utvecklar de 
empatisk förmåga i relation till allt levande. Detta samtidigt som de får känna en stolthet över 
att kunna vara styrande och delaktig i processen att följa växterna från frö till planta. För det 
tredje får barn genom odling livsviktiga kunskaper om livsmedelsproduktion. Detta gör, 
menar Åkerblom, att de kan bilda sig en uppfattning om och få en helt annan upplevelse än 
vad de får från enbart teoretisk lektionsverksamhet. 
     Petter Åkerblom noterar fortsättningsvis att det inte är så många skolor som har valt att 
upprätta skolodlingsprojekt då Uppsala kommun har goda förutsättningar för detta, genom 
både externa kunskaper (som Uppsala Naturskola) och odlingsutrymme (både på vissa 
skolgårdar och i odlingsföreningar som Matparken eller i Botaniska trädgården. 
 
 

Per Hedberg, rektor på Uppsala naturskola 
Det är en kvalitativ semistrukturerad telefonintervju. Det finns ett fåtal skolor i Uppsala som 
ägnar sig åt skolodlingsprojekt. Han nämner i det sammanhanget Västra Stenhagens skola, 
Treklangens skola. Dessutom nämner han att Valsätraskolan står i begrepp att påbörja odling 
på skolgården i närtid. På Gottsunda skola och i Sunnerstaskolan vet Per att det finns många 
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elever som är intresserade att påbörja odling, men att dessa skolor av oklara anledningar inte 
valt att upprätta skolodlingsprojekt. 
     2014 hade Uppsala Naturskola ett projekt med Matparken (en odlingsförening) då elever 
gick till Matparken för att odla. Det gick dock, berättar Hedberg, inte speciellt bra. Detta 
berodde till stor del på att det var svårt med att samla barn och transportera dem till 
Matparken. Projektet avslutades samma år. Det finns en del positiva skolodlingsinitiativ av 
skolor och andra aktörer som Per Hedberg vill lyfta fram. Flera skolor i Uppsala kommun 
vänder sig till Botaniska trädgården där skolan kan få plats för odling. Bland dessa skolor 
nämner Hedberg Kunskapsskolan, som från och med nästa är har elevodlingar i Botaniska 
trädgården. Vidare så har Uppsala kommun, nämner Hedberg, föreslagit att elever från 
årskurs nio ska erbjudas sommarjobb med arbetsuppgifterna att sköta om odlingen under 
sommaren. Per Hedberg har några teorier om varför många skolor inte introducerar odling för 
eleverna. För det första så spelar skolornas ekonomi, som rektor ansvarar för, en betydelsefull 
roll. Det spelar därmed en stor roll om rektorerna – och lärarna – är odlingsintresserade 
och/eller odlingskunniga. Saknar pedagogerna grundläggande odlingskunskaper så är det även 
svårt att intressera och introducera elever till skolodlingsprojekt. Hedberg menar att det 
nuvarande skolsystemet är uppbyggd på ett sådant sätt att eleverna först och främst ska få 
kunskaper inom klassrummets fyra väggar. Som mycket annat vad gäller ny teknik eller 
pedagogiska metoder så är det en inkörningsperiod för att få till stånd en förändring i form av 
mer skolodling. Vissa skolor och pedagoger fyller då en viktig roll som pionjärer, vars odling 
kan inspirera andra. Per Hedberg upplever att det råder en generell okunskap om odling hos 
lärare. En annan alltför viktig faktor är den generella tidsbristen som råder för lärare Ett redan 
fullspäckat schema erbjuder inte, menar Hedberg, det tidskrävande arbete som det innebär att 
organisera odling och transportera barn till andra odlingsställen. Odlingsaktiviteten hamnar då 
ofta utanför elevernas timplan och ämnesschemat, vilket medför att lärarna kan få jobba 
övertid.  
     Vidare så lyfter även Per Hedberg en del praktiska utmaningar som lärare har berättat om. 
Lärare är rädda för att transporten av elever inte kan komma att fungera bra. Då inte lärare 
kan få loss tillräckligt med skolpersonal så kan elevgrupper vara svåra att kontrollera ifall till 
exempel några elever behöver besöka toaletten. Odlingen är något som lärarna ofta sköter på 
sin fritid i fall om tiden inte räcker till under ordinarie lektioner. 
     Även praktiska faktorer som att en del skolor saknar vattenkran utomhus (eller har 
vattenkran utomhus som är inlåst i skolan) spelar roll i beslutet att genomföra odlingsprojekt. 
En del skolledare har berättat för Per Hedberg att de då ogärna släpper in okända personer 
med nyckel till skolan för att sätta på vattenkran.  
    Sammanfattningsvis så är en överreglerad tidsram således något som ofta gör att lärare av 
ovanstående anledningar ogärna åtar sig nya tidskrävande arbetsuppgifter som 
skolodlingsprojekt. Det är också svårt att frigöra tillräckligt många skolpersonal för att kunna 
förlägga skolodlingsprojekt på andra ställen i Uppsala som kräver busstransport eller dylikt. 
Per Hedberg lyfter även fram vikten av att ha minst två pedagoger som är engagerade i 
skolodlingsprojekt: Det är viktigt att odling är integrerad i skolan och att minst två lärare blir 

involverade. Om en lärare är sjuk kan då en annan lärare sköta och fortsätta med 

odlingsverksamheten”.  
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Per Hedberg önskar ett nytt tankesätt för pedagoger gällande odling och att fler lärare ska 
förstå att odlingskunskaper är viktiga för barn. Enligt skollagen så är odling inte obligatorisk 
och det är därmed upp till lärare och rektor om de vill inkludera den i lokala pedagogiska 
planeringen. Majoriteten av skolämnenas läroplan kan, enligt Hedberg, kopplas till odling. 
Det finns även, framhåller Hedberg, forskning som visar att ett sådant  ”learning by doing” – 
sätt som odling innebär har stora pedagogiska förtjänster, till exempel vad gäller utveckling 
av barnens kreativitet. Per Hedberg lyfter fram vikten av det samspel som uppstå om eleverna 
växlar mellan traditionell klassrumsundervisning och kreativa aktiviteter, som odling, utanför 
klassrummet och skolan: Ibland åker skolor på klassutflykt till Botaniska trädgården där 

elever kan titta på odlade blommor och fika för att nästa dag sitta i sina klassrum och plugga 

matematik. 

     Genom att rektorer och lärare i större utsträckning lyssnar på de elever som vill få 
kunskaper om odling så inte bara tillgodoser man elevernas önskemål utan även slår man slag 
i att jobba med elevdemokrati samt utvecklar demokratiska tänkande hos eleverna. Per 
Hedberg nämner Gottsundaskolan som en av de skolor där han har fått höra önskemål från 
elever om odling men där inte skolledning och lärare har gjort något av det.  
Som det är nu, påpekar Hedberg, är det nästan aldrig skolorna som tar kontakt med 
Naturskolan, utan det motsatta. Uppsala Naturskola får kämpa hårt med att kontakta skolor 
och förklara på bästa sätt varför odling borde inkluderas i lektionsverksamheten och varför 
odling kan vara nyttigt för elever. 
 

Intervju med Ylva Andersson, på föreningen Matparken 
Intervjun genomfördes på ett café där det var lugnt och ingen som störde. Ylva berättar om 
när och varför Matparken etablerades samt vilka ambitioner som låg bakom etablerandet.  
     Matparken etablerades 2009 med Ylvas ord ”det var viktigt att jobba för att utveckla 
kunskaper om odling, i synnerhet livsmedelsproduktion”.  
De driver idag kurser för vuxna som vill lära sig om odling och ekologisk matproduktion. 
Ylva menar att trots att Matparken är en förhållandevis liten ideell förening vars grönsaker 
inte kan försörja en stor mängd människor, så kommer människor dit för att tillgodose sin 
kunskapstörst om odling. Hon menar även att, i och med att man ingår i en större kollektiv så 
fyller även Matparken en social funktion som gör att människor inte känner sig ensamma med 
sin odling.  
     På frågan om det finns föräldrar som tar med sig sina barn så svarar hon att de flesta 
föräldrar försöker engagera sin barn, men det är inte alla som lyckas, då den enskilt viktigaste 
faktor bakom ett lyckosamt odlande är barnens ålder. Den lättaste åldern att engagera barn i 
odling är i åldern 2-6 år. Är barnen äldre än så, menar Ylva Andersson, så blir det svåra att 
väcka barnens odlingsintresse då de ofta uppfattar odling som något svårt och tråkigt. Det är 
inte heller lätt för vuxna att odla, fortsätter Ylva, då det krävs mycket engagemang och att 
man avsätter en hel del tid för att tillgodose växternas näringsbehov med mera. Det projekt 
som föregående respondent berättade om, att Uppsala Naturskola använde sig av Matparkens 
odlingsområden, upplever Ylva Andersson ha fungerat dåligt. Hon han själv inte några förslag 
på varför detta projekt inte fungerade bra.  
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Intervju med Linn Vikander, biträdande rektor på Waldorfsskolan 
Då rektorn på Waldorfsskolan är sjukskriven genomförde jag intervjun med biträdande rektor 
Linn Vikander. Intervjun genomfördes på bara 10 minuter och de frågor jag ställde var öppna. 
Frågorna handlar om hur skolan lyckas engagera barn i odlingsprojekt, varför de tycker odling 
är viktigt och om hon hade något annat att berätta som är intressant för min studie. 
Fördjupande svar saknas därför på frågor som jag ställde. Linn Vikander börjar med att 
berätta att Waldorfsskolan har odling i sin pedagogiska verksamhet från förskola till årskurs 
nio. Alla klasser är inbegripna i odling i form av odlingsprojekt som sträcker sig under hela 
läsåret. Odlingen tas väl om hand av barnen under hela läsåret och de har dessutom stöd av 
odlingsintresserad kvinna, ej anställd av skolan, boendes i närheten,som på sin egen fritid har 
engagerat sig i skolodlingsprojekt. Vidare så berättar Linn att all mat som producerar på 
skolgården går till köket för att ätas av eleverna. Omkring 75-80 % av all mat som äts på 
skollunchen är ekologisk mat. Just nu, berättar Linn, skriver Waldorfsskolan kontrakt för att 
sälja skolproducerad äppelmos.  
      Linn Vikander berättar att barnen är mycket stolta över att kunna sköta, ha ansvar och se 
positiva resultat med sin egen odling. Det stärker dessutom elevernas förmågor att samarbeta 
och att på ett vetenskapligt sätt utvärdera sitt arbete. Linn tror att alla skolämnen med fördel 
kan kopplas till odling.  
      Vid frågan varför odling är viktigt svarar Linn Vikander att den kan ge förutsättningar till 
att barn lär sig varifrån den mat de äter kommer ifrån, hur man ska ta hand om odling och ges 
viktiga kunskaper om hur man producerar livsmedel. Linn Vikander noterar vidare att barnen 
märker hur de ändrar sina värderingar och normer samt att de också lär sig vad hållbarhet 
innebär. På samma gång, menar Linn, så lär sig även barn att respektera och få empati för allt 
levande, djur liksom växter. Detta exemplifierar Linn med att barnen under en period hade en 
gris och flera höner på gården som barnen tog hand om. När grisen dog blev många av barnen 
ledsna. Linn Vikander tycker sig också se att barnen lär sig att finna kreativa lösningar på 
praktiska problem. Att ansvara för levande organismer ger en ögonblicklig feedback som är 
svår att rekonstruera teoretiskt i klassrummen.  
 

Intervju med Elisabeth Viksten Eriksson, biträdande rektor för 
Treklangens skola. 
Intervjun pågick i 10 minuter och jag ställde öppna frågor. Elisabeth börjar med att redogöra 
att det pågår skolodlingsprojekt i den lokala pedagogiska planeringen för årskurserna 1-3. 
Samma termin har även några klasser på högstadiet engagerats i odling. Det hela började förra 
året, berättar Elisabeth, med att årskurs två började att odla i Matparken. Under innevarande 
hösttermin introducerades även årskurs ett och tre samt förskoleklasserna till odling. Elisabeth 
berättar att då det var krångligt och tidskrävande att transportera elever till Matparken så 
etablerade skolan egna slåtter på skolgården dit barnen kunde bedriva odlingsprojekt. Detta, 
menar Elisabeth, sparar mycket tid och gör det praktiskt möjligt fler klasser att engageras i 
odlingsprojekt. Även vissa ämneslärare har engagerat sig i odling och nämner som exempel 
skolans slöjdlärare som förflyttar lektioner till skolgården där de får lära sig om de redskap 
som använts vid odling. Redskapen får barnen även efter hand lära sig att bemästra.  



32 
 

      Vid frågan på vilka sätt elever gynnas av att bedriva odling så svarar Elisabeth att barnen 
får många viktiga kunskaper som kan knytas till de flera av skolämnens läroplaner samtidigt 
som barnen utvecklar många centrala förmågor. Det som utmärker barn som lyckas med sin 
odling tycker Elisabeth är elevens bakgrund samt lärarens odlingsintresse. Lärarens kunskaper 
är särskilt viktigt, säger Elisabath då lärarna har alla möjligheter att koppla skolodlingsprojekt 
till naturorienterande ämnen. Tyvärr är det lärare idag, menar Elisabeth, som inte vågar 
genomföra skolodlingsprojekt då de saknar odlingskunskaper. 
 

Intervju med Ina Dannfors, rektor för Jensen skola 
Intervjun pågick i cirka 10 minuter och frågorna som jag ställda är öppna. Till en början 
berättar Ina om hur Jensen skola har arbetat med hållbar utveckling såväl som med 
skolodling. Ina berättar att hållbar utveckling ingår i skolans sätt att arbeta och är levande i de 
flesta av skolämnena. Trots att skolan saknar skolgård, så berättar Ina att elever från alla 
årskurser lär sig hållbar utveckling i form av exempelvis sopsortering och genom att lärarna 
låter eleverna ta reda på hur mycket papper som används i kopieringsmaskinen. Vidare så gör 
även eleverna studiebesök på Livsmedelsverket där de bland annat får lära sig om 
livsmedelproduktion. Under studiebesöken får eleverna även kunskaper om ekologisk mat, 
vilket kopplas till de naturorienterande ämnena.  Den mat som serveras i skolan är till 75-80 
% ekologisk och upphandlas från Epifood, vilket är en ekologisk matleverantör. I övrigt, 
fortsätter Ina, så får tillskansar sig barnen kunskaper om vikten av att leva hälsosamma liv – i 
vilka kost, motion och friluftsaktiviteter ingår.  
      När jag ställde frågan om vilka specifika odlingsprojekt som genomförts så nämner Ina att 
årskurs två har åkt iväg och odlat. Hon är dock osäker på vart eleverna åker och hur ofta. Vid 
följdfrågan varför inte andra årskurser har introducerats till odlingsprojekt så berättar Ina att 
det beror mycket på intresse från enskilda lärare.  
 

Intervju med Christoffer Wahlgren, mentor för årskurs 3 i Treklangens 
skola 
Intervjun är en mejlkorrespondens i vilket Christoffer fick frågor skickade till sig. Jag 
redovisar nedan mina frågor samt hans svar som jag inte har bearbetat. 
 
Varför tror du att odling av grönsaker är viktiga kunskaper för barn? 
Jag tror att det är något som inte alla barn få ta del av. Därför är det bra att få uppleva det i 

skolan. Det är också roligt att få vara med hela vägen från frö till färdig grönsak. Det blir 

något som barnen planterar, tar hand om och sen äter upp. De får se hur det går till. Sen kan 

vi få in väldigt många begrepp och ord som blir konkreta när de får arbeta praktiskt. Vi har 

även använt vår odling som underlag när vi har skrivit texter. 
 
Vilka åldrarsom håller på med odling på skolgården? 
Vi startade när de gick i årskurs 1 och nu går de i trean. Som det är nu är det årskurs 1 och 

årskurs 3. 

 

Hur lyckas man engagera barnen i odling? 
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De blir oftast engagerade när det är aktiviteter utanför klassrummet. Speciellt när det är 

konkreta saker som odling. Det blir meningsfullt och de ser resultat. Sen varierar det såklart i 

hur pass engagerade eleverna blir. 
 
På vilket sätt påverkar skolodling barnens värderingar, tankegång, normer? 
Förhoppningsvis kan de få syn på att vi ska ta vara på vår jord och att vi påverkar den med 

vad vi gör. Men jag tror att det är rätt väg att gå för att ta upp ämnen som rör värderingar 

kring hur vi handskas med vår miljö. 

 
Vilka faktorer påverkar på att vissa skolor inkluderar skolodling i ämnena och vissa inte? 
Det beror helt på enskilda lärares intresse tror jag. I vårt fall har det varit ett bra samarbete 

med naturskolan som har stöttat oss med kunskap och deras erfarenhet. Jag tror att det 

planteras i många klassrum och att det är en naturlig del i läsåret men kanske inte i så stor 

utsträckning som vi har haft det här året. 

 

 

 
 
 


