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00 Välkommen
Materialet riktar sig till förskolor och skolor i Sverige 
som anslutit sig till Riksförbundet Svens Trädgårds 
projekt "Odla unga Odlare". Informationen i denna 
film vänder sig till dig som pedagog. Du får veta om 
upplägg och tankar med kommande inspirationsfilmer.

01 Hydroponik
Filmen behandlar hydroponisk odling med 
odlingslådan "Harvy". Lådan är tillverkad av Nelson 
Garden och ingår i det startkit som medlemsskolor och 
förskolor kan få. I filmen får du dels odlingstekniska 
råd kring hydroponisk odling, men också tips på hur 
du kan ta odlingen till nästa nivå. 

02 Varmbänkar
Denna odlingsmetod ger dig och dina elever en 
flygande start så att ni kan komma igång och odla 
tidigt och hinna skörda flera omgångar innan 
sommarlovet. I filmen får du odlingstekniska råd men 
också tips på hur du kan ta odlingen till nästa nivå. 

03 Förodling
I filmen lär ni er hur ni kan driva fram plantor som 
sedan kan planteras ut i era upphöjda bänkar, era 
varmbänkar, på friland, eller rent av plantor som 
eleverna kan ta med sig hem. Du får odlingstekniska 
råd och tips på hur du kan ta odlingen till nästa nivå. 
Du och dina elever får en flygande start på odlingen 
och hinner skörda flera omgångar innan sommarlovet. 
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04 Sådd på friland och i pallkrage
Det finns olika skolor i hur man sår. I filmen visar jag 
hur vi gör i vårt skolträdgårdsland. Efter sådden ger jag 
tips på hur man skall tänka med olika grödor vid olika 
tidpunkter. Jag går även igenom det stödmaterial som 
skickas ut till medlemsskolor denna månad. 
Odlingsbeskrivningar och såschema som exklusivt 
tagits fram för ”Odla unga odlare”. 

05 Ämnesintegrering
Jag berättar om hur svensk- och bildläraren Thomas 
arbetat med film och odling på Axonaskolan. De äldsta 
eleverna spelar in filmer varje år som en del i 
undervisningen. Vissa år blir det spelfilmer, men i år 
handlar det om odling. Filmerna blev riktigt bra och 
hela arbetet var mycket lyckat.

06 Täckodling och förberedelser för sommarlovet
Jag berättar om hur vi på Axonaskolan börjar 
förbereda införda inför det stundande sommarlovet. 
Jag talar täckodling, sommargrönsaker och pumpor. Vi 
tar också en titt på sverigekartan för att se var 
skolorna som är anslutna till "Odla unga odlare finns.

07 Bevattning och skötsel under sommarlovet 
Den sjunde filmen handlar om bevattning och skötsel 
under sommarlovet. Hur gör man för att få det att 
funka? Schemalägger man elever och personal? Eller 
är det bäst att fritids får sköta odlingen? 

08 Sticklingar
Den första av höstterminens filmer. Filmen handlar om 
hur du lätt kan ta sticklingar tillsammans med dina 
elever. Använd de där blommorna som stått utomhus i 
sommar och blivit lite långa och ranka. Tex pelargoner 
och palettblad är superbra för att få ihop hela 
klassuppsättningar av växter. Jag visar även ett 
supercoolt och visuellt sätt att föröka fetbladsväxter. 

Produktion: Filmerna är producerade av NO-läraren och odlingsentusiasten 
Andreas Andersson. Andreas har odlat med sina elever på Axonaskolan i 7 år 
och missionerar odling på sociala medier under namnet ”Odla i skola”. Filmerna 
görs fortlöpande under terminens gång och läggs upp exklusivt på Youtube för 
skolor och förskolor som är medlemmar i Riksförbundet Svensk Trädgård. 


