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lärarhandledning 

Lilla Grönsakslandet – odla, skörda, äta är en pedagogisk guide till ska-
pandet av en ekologisk grönsaksodling i litet format. Boken berör ett 
stort antal punkter i LGR 11 för årskurs 1–6, förskoleklass och fritids-
hem. Genom odling stöttas elevernas utveckling av till exempel analys-
förmåga, kommunikativ förmåga, förmågan att hantera information, 
begreppsförståelse och metakognitiv förmåga.

Så här kan du arbeta med Lilla Grönsakslandet – odla, skörda, äta:
1) Låt barnen berätta om egna erfarenheter av odling, om vad de tror 

att odling innebär och kräver och vad de har för förväntningar på 
era odlingar.

2) Gå igenom vilka grönsaker ni ska odla. Läs/bläddra tillsammans 
i respektive grönsakskapitel, sidorna 10–51. Prata om smaker och 
dofter, näringsämnen och mättnad, längtan och förväntan. 

3) Gå igenom odlingens grunder i kapitlet Odling – så funkar det, si-
dorna 6–9 i boken. Förstärk med praktiska studier. Dela en tomat 
och konstatera att den bär fröer. Tryck ned vanliga gula ärter i en 
kruka med jord, vattna och håll jorden fuktig. Efter en dryg vecka 
på fönsterbrädet kommer det upp ärtskott att smaka på.

4) Gå igenom materiel och redskap, sidorna 52–54 i boken. Börja 
samla material som dagstidningar, tomma mjölkförpackningar, 

Lilla Grönsakslandet – 
odla, skörda, äta ger 
handfast vägledning 
till en ekologisk skol-
trädgård med fjorton 
olika grödor. Odlingarna 
skapas med pallkragar 
och hinkar och grödorna 
odlas enligt traditionellt 
växelbruk. Om en hel 
skolträdgård känns för 
omfattande kan odlingen 
minskas till färre grödor i 
färre pallkragar och/eller 
hinkar och krukor.
    Den föreslagna ord-
ningen resulterar i en fär-
dig skolträdgård. Tidsåt-
gången för varje moment 
beror på antal elever och 
odlingens storlek liksom 
på din lokala pedago-
giska planering, LPP.
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glasspinnar etc. Diska ur alla förpackningar – gammal mjölk luk-
tar surt! 

5) Tillverka egna krukor av tidningspapper och/eller mjölkförpack-
ningar. 

6) Gå igenom sådd, förodling och direktsådd, sidorna 55–57 i boken. 
7) Så fröer inomhus enligt odlingskalendern i lärarhandledningen. Se 

också sidan 56 i boken. Prata om respektive grönsak när fröerna 
kommer i jorden. Hur djupt ska fröet sås, vad krävs för att det ska 
gro och växa, hur lång tid tar det från sådd till skörd, vad smakar 
det … OBS! Var noga med bevattning och täckning med plast om 
ni sår i tidningspapperskrukor – papperet suger i sig mycket fukt.

8) Plantera om sticklingar till större krukor när roten når krukans bot-
ten men innan den börjar snurra sig. Se sidan 56, punkt 5 i boken.

9) Förbered för att anlägga grönsaksland. Läs på och se ut en bra plats, 
sidorna 58–60 i boken.

10) Anlägg grönsakslandet, sidorna 58–60. Arbetet tar cirka tre lek-
tionstimmar om materialet finns på plats.

11) Introducera växelbruk, sidorna 61–62 i boken.
12) Direktså frön i jordbäddarna enligt odlingskalender i lärarhandled-

ningen. Se även sidan 57 i boken. Placera fröerna i respektive bädd 
enligt förslaget om växelbruk, sidan 62 i boken. Läs och prata om 
grönsakerna allt eftersom fröerna hamnar i jorden.

13) Prata om avhärdning. Se sidan 55, punkt 4 i boken.
14) Avhärda och sätt ut färdiga plantor enligt odlingskalender i lärar-

handledningen. Placera plantorna i respektive bädd enligt förslaget 
om växelbruk, sidan 62 i boken. Läs i boken och prata om respektive 
grönsak. Vad krävs för att grönsaken ska växa, hur långt är det mel-
lan utplantering och skörd, hur ska den skötas, vad smakar det …

15) Prata om gödsel och kompost, sidorna 63–65 i boken. 
16) Prata om blommor och bins betydelse för odlingen, sidorna 66–68 

i boken.
17) Gå igenom avsnittet om skadedjur och sjukdomar, sidorna 69–70 

i boken.
18) Sköt om odlingarna kontinuerligt enligt bokens instruktioner vid 

respektive grönsak. 
19) Skörda allteftersom grönsakerna blir klara. Tillaga grönsakerna, 

enkla recept finns i anslutning till varje grönsak i boken.

Praktiska fakta
• Boken är avsedd att 

användas under vårter-
minen samt en bit in på 
höstterminen då grön-
sakerna skördas. 

• Skolträdgården kräver 
cirka åtta kvadratmeter 
markyta och bör ligga 
på en ljus och solig 
plats med tillgång till 
vatten.

• Under sommarlovet 
kan det uppstå pro-
blem kring vattning 
och skötsel. Leta redan 
i inledningsskedet 
samarbeten kring vatt-
ning och skötsel. Kan 
skolans fritidsverksam-
het vara behjälplig? Går 
det att samarbeta med 
ett seniorboende? Kan 
eleverna själva, med 
stöd av föräldrar, sköta 
odlingarna efter ett i 
förväg upprättat som-
marschema?

• Jord och pallkragar 
är tungt och kräver 
tillgång till bil. Pallkra-
getillverkare och jord-
leverantörer kan ofta 
leverera, men gör det 
företrädesvis i större 
mängder. Googla på 
lokala företag i bran-
schen och gå samman 
med närliggande skolor 
eller hobbyodlare för 
att sambeställa.
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Material för en komplett skolträdgård 
Till försådd inomhus:
• Såjord, 8–10 liter
• Fröer
• Hink
• Vattenkanna, liten
• Sprayflaska
• Cylinderform för kruktillverkning
• Gamla dagstidningar, tomma mjölkpaket, små krukor för sådd

För utplantering och direktsådd:
• Gamla dagstidningar, de ska räcka till tjocka lager på marken
• Pallkragar, 10 st
• Plantjord i säck, 20 x 40 liter
• Barkmull i säck, 15 x 40 liter
• Kogödsel i säck, 15 x 40 liter
• Murarhinkar, 2 st x 20 liter
• Spade
• Grep
• Planteringsspade
• Vattenkanna
• Sax
• Fiberduk
• Sättlök x 12
• Sättpotatis x 9
• Rabarberplanta x 1
• Jordgubbsplantor x 6

tiPS!
Odlingsdagböcker. Låt eleverna föra dagbok över odlingsprocessen. Exempel: Berätta om kruktillverk-
ning, vilken form har krukorna och vilka material användes. Beskriv fröer, hur de sås och utvecklas. 
Räkna dagar från sådd till grodd, mät längd och omfång på skott, sticklingar och plantor. Beskriv hur 
odlingsbäddarna anläggs, vilken form och storlek de har och i vilket väderstreck de ligger. Berätta om 
redskap och vad de används till. Räkna på hur många plantor av samma sort som får plats i en pallkrage. 

Rörelse. Pausa det teoretiska arbetet för rörelse. Exempel: Kropparna är frön i jorden, de gror och växer 
till plantor som sträcker sig mot solen.  

Musik. Pausa teorin med musik, t ex stycken ur Vivaldis De fyra årstiderna. Sånger som Här dansar herr 
Gurka samt visor ur Majas Alfabetssånger, t ex Gräslök, Jordgubbe, Nypon, Äpple …

Odlarklubben. Gå med i Odlarklubben, en webbaserad mötesplats för unga odlare. Här finns möjlig-
het att följa och kommunicera med andra odlande barn, få information, tips och nyheter samt ta del av 
digitala märken och diplom. Det är gratis att bli medlem. www.odlarklubben.se
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Om odlingszoner
Sverige är indelat i åtta 
odlingszoner. Zon I är 
mildast och zon VIII har 
kärvast klimat. Odlingsrå-
den i Lilla Grönsakslandet 
– odla, skörda äta utgår 
från ett mellansvenskt 
klimat, zon III–IV. Söderut 
kan odlingarna påbörjas 
några veckor tidigare, i 
norr och i inlandet drygt 
två veckor senare. Se 
hela zonkartan på www.
tradgard.org.

Om skollov
Eftersom sport– och 
påsklov infaller vid olika 
tidpunkt på olika håll i 
landet behöver odlings-
kalendern justeras utifrån 
lokala förhållanden. Om 
ett lov infaller just efter 
en schemalagd sådd ska 
arbetet hellre göras efter 
lovet för att sådderna 
inte ska torka ut.

OdlingSkalender
Försådd – inomhus:
Vecka 12 – Tomat, sidan 49
Vecka 15 – Grodda potatis, sidan 28
Vecka 16 – Grönkål, sidan 13
Vecka 16 – Spagettipumpa, sidan 43
Vecka 16 – Squash, sidan 46
Vecka 17 – Majs, sidan 22
OBS! Plantera om till större krukor när roten når krukans botten men 
innan den börjar snurra sig. 

Direktsådd:
Vecka 19 – Bondböna, sidan 10
Vecka 19 – Morot, sidan 25
Vecka 19 – Sallat, sidan 37
Vecka 20 – Rödbeta, sidan 34 
Vecka 20 – Sockerärt, sidan 40
OBS! Täck odlingsbädden med fiberduk om det råder risk för natt-
frost.

Utplantering av förkultiverade växter:
Vecka 16 – Rabarber, sidan 31
Vecka 19 – Lök, sidan 19
Vecka 19 – Potatis, sidan 28
Vecka 20 – Jordgubbar, sidan 16
Vecka 23 – Tomat, sidan 49
Vecka 23 – Squash, sidan 46
Vecka 23 – Spagettipumpa, sidan 43
Vecka 23 – Majs, sidan 22
Vecka 23 – Grönkål, sidan 13
OBS! Avhärda plantorna innan utplantering. Täck odlingarna med 
fiberduk om det råder risk för nattfrost.
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lgr 11
Utifrån Lilla Grönsakslandet – odla, skörda, äta får unga odlare in-
sikter och träning i förmågor som ligger i linje med läroplanen 
för grundskola, förskoleklass och fritidshem, LGR 11. 

Boken stöder uttryckligen LGR 11:s kapitel 1 och 2 avseende sko-
lans värdegrund och uppdrag. Inte minst är skapande arbete och 
lek väsentliga delar i det aktiva lärandet. Att respektera vår ge-
mensamma miljö samt uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor 
är andra viktiga områden. Odlandet ligger i linje med skolans mål 
att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 
samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. 

Lilla Grönsakslandet – odla, 
skörda, äta berör ett stort antal 
punkter i LGR 11 för årskurs 
1–6, inom bild, hem- och konsu-
mentkunskap, idrott och hälsa, 
de naturorienterande ämnena 
biologi, kemi och fysik samt ma-
tematik och svenska. Genom od-
ling stöttas till exempel elevernas 
utveckling av följande förmågor:
• Analysförmåga – att kunna 

beskriva orsaker och kon-
sekvenser, föreslå lösningar, 
förklara och visa samband, 
jämföra likheter, skillnader, för 
och nackdelar. 

• Kommunikativ förmåga – att 
samtala, diskutera motivera 
och presentera.

• Förmågan att hantera informa-
tion – söka, samla och struktu-
rera, kritiskt granska och skilja 
mellan fakta och värderingar.

• Begreppsförståelse – relatera 
dem till varandra och använda 
i nya sammanhang.

• Metakognitiv förmåga – att 
kunna tolka, värdera, välja 
strategier, lösa problem och an-
passa till situationen och förstå 
syfte och sammanhang.


