
Ett alldeles eget 
grönsaksland

Jag vill ha 
pumpor!

Jag vill ha 
gurka!

Barn vill gärna vara med och odla om de 
får chansen. Det är mycket roligare att 
äta grönsaker som man själv har sått och 
skördat. Väljer man lättodlade sorter och 
låter barnen vara delaktiga hela vägen är 
det bäddat för succé i grönsakslandet.
Text: LISA ISING  Foto: PERNILLA BERGDAHL
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Bröderna Viggo och Fabian 
gillar sin grönsaksodling.  

Mellanmålet växer på träd 
och buskar runt omkring dem.
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 Några ovanligt små pallkragar och en 
inspirerande barnbok gav familjen 
Robert-Karlsson i Lund idén att gö-

ra ett grönsaksland till sina tre barn. Pro-
jektet blev ännu mer lyckat än de väntat sig. 
Efter bara en odlingssäsong har de tre bar-
nen Viggo, 9, Fabian, 7 och Bella, 4 år, hitt-
at sina favoriter i grönsakslandet. 

– Gurka är min favorit! säger Fabian.
– Smultron är bäst, tycker Bella.
– Jag tycker att pumpor är häftiga, säger 

Viggo.
Barnens föräldrar Maya Robert och Jon 

Karlsson är formgivare, den ena på Ikea 
och den andra med eget företag. De gillar 
att ha projekt på gång, både i funkishuset i 
norra Lund och i trädgården. Men den här 
gången var det familjens mormor, Karin, 

som tände gnistan. Hon hittade pallkragar-
na. Sedan gick det av bara farten. Barnen 
har länge älskat Lars Klintings Castor odlar 
(Alfabeta, 2009), en ovanligt handfast 
barnbok, och var genast med på idén. 

Pallkragar i rätt storlek
En solig hörna bland rabarberstånd, bär-
buskar och äppelträd var den givna platsen. 
Med hjälp av pallkragarna blev odlingen 
lättskött och anpassad efter barnen. 

– Att odla med barn ska vara roligt och 
lätt, säger Maya Robert. Sorterna behöver 
inte vara märkvärdiga, man kan välja bland 
fröpåsarna som finns i mataffären. Huvud-
saken är att de är lättodlade, och helst ska 
de ge resultat ganska snabbt. Väljer man ti-
diga sorter blir inte väntan så lång. 

Hon tycker att man ska låta barnen vara 
med från början och önska sådant de tycker 
är vackert, gott eller fängslande på annat 
sätt – även om man själv inte alltid har 
samma smak.

– Fabian, till exempel, han är en storätare 
av gurka, så det odlar vi mycket av, säger 
Maya.

Barnen har fått vara med hela tiden. De 
har gallrat, vattnat och skött om sin odling 
på alla sätt och vis. Första sommaren sådde 
de olika sorters bönor, potatis, sallat, 
squash, gurka, rädisor och blommor som 
aster och ringblomma. I år längtar barnen 
efter egen majs och smultron.

– Det är en underbar sak att låta dem 
uppleva var allt kommer ifrån och se det 
växa, tycker mormor Karin, som ofta kom-

mer förbi hemma hos barnbarnen och hjäl-
per dem med planteringarna. 

Både kul och nyttigt
Trädgårdsarbete och lek går in i varandra. 
Nyttigt, kul och vackert får plats sida vid si-
da. Blommor hör självklart till och flera är 
dessutom ätbara, som indiankrasse, gurkört 
och ringblomma. Pappa Jon har sågat till 
rejäla odlingspinnar i glada färger som bar-
nen själva har skrivit sortnamnen på. 

Självklart finns det också plats för pauser 
i odlingshörnan. För den som vill vila från 
trädgårdssysslorna, men ändå vara med, 
finns en trädkoja i körsbärsträdet intill. Ett 
bra tips är att omge odlingen med annat ät-
bart – rabarber, bärbuskar och fruktträd. 
Det skapar en bra inramning och gör att 

mellanmålet alltid finns inom räckhåll. 
Att odla tillsammans med barn är att 

komma varandra nära. Det är speciellt att 
få glädjas tillsammans när en böna skjuter 
upp sin grodd. Man kan också döpa en 
nyckelpiga eller klappa en daggmask, och 
förundras över små mirakel – som när Fa-
bian hittade en gammal potatis i kylskåpet 
och grävde ner den.

– Gissa om han blev förvånad när det 
blev fin nypotatis av den gamla skrumpna! 
säger Maya.

Förutom grönsaker och blommor odlar 
barnen kryddväxter. De gillar särskilt myn
ta, som de tycker smakar tuggummi eller 
tandkräm. Koriander är ett måste eftersom 
familjen lagar mycket asiatisk mat. Gräslök 
är lätt att odla, liksom persilja – de övervint-

rar, så redan tidigt på våren kan man nypa 
av en liten kvist och ta sig en tugga.

– Det är en härlig känsla att skicka ut 
ungarna för att hämta grönt när man lagar 
mat i köket. Sådant de själva har odlat, som 
behövs och som vi äter upp tillsammans. 
Då är de verkligen stolta.

Fixa Markarbetet
Odlingshörnan är väl avgränsad och i 
passande barnformat, sammanlagt 
12  kvadratmeter fördelade på 8  odlings-
bäddar. Varje bädd är 80 x 120 centime-
ter, bra för odlare med korta armar. Ingen 
behöver kliva i landet för att gallra, vatt-
na och skörda. Ställ inte kragarna tätare 
än att man kan kratta mellan dem. 

Lägg markduk i botten av pallkragarna 
och fyll på med bra jord. Vanlig plante-
ringsjord på säck duger fint. På marken 
runt pallkragarna ligger täckbark, som 
både ger en tålig yta och skyddar mot 
ogräs.

Nedan och överst t h: Att odla till
sammans skapar möten över gene
rationsgränserna. Mormor Karin 
väckte odlingsintresset hos Bella 
och storebröderna Viggo och Fabian. 
Mamma Maya hjälper till. 
Nederst t h: Satsa på fina vatten
kannor i bra storlek – många barn 
tycker att vattna hör till det roligas
te i odlingen. Bella älskar sin kanna  
i häftigt violett.

Ovan: Bella och storebror Fabian för
undras över hur olika frön kan se ut.
Överst t h: De fina namnskyltarna är 
gjorda av överblivna lister målade  
i glada färger. Barnen fick lära sig att 
stava till de egna favoriterna.
Nederst t h: Bönor är tacksamma att 
så: greppvänliga och lättgrodda, men 
se upp med kall jord. Sätt inte bönor
na förrän jorden är minst 12 grader.
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GurKA. ’Long 
Green Ridge’ är en 

slanggurka som fung-
erar bra på friland. Prova 

också kinesisk slanggurka som 
ger stora gurkor med mycket 
smak. Förodla inomhus i april, 
sätt ut i slutet av maj. Skörda 
från slutet av juli och i augusti.

SAllAT. Plocksallat 
är lättodlad och väx-
er mer och mer allt-
eftersom man plock-

ar. Sorten ’Little Gem’ bildar 

avlånga huvuden som inte tar 
så mycket plats, bra när man 
odlar på liten yta. Går att så di-
rekt ute så fort risken för natt-
frost är över. Sår man i omgång-
ar blir skördesäsongen längre.
Det tar drygt 2 månader från 
sådd tills sallaten är klar.

MoroT. 
’Parmex’ och 

’Marché de Paris’ är 
två snabbväxande och söta 

morotssorter. En mer traditio-
nell morot är ’Nantes’. Det finns 

också gula sorter som kan vara 
roliga att prova, som ’Yellowsto-
ne’ eller ’Lobbericher’. Så ute 
när jorden ”reder sig”, det vill 
säga inte längre är så blöt att 
den klibbar fast vid spaden. 
Morötter tar ungefär en och en 
halv månad från sådd till skörd. 

Bönor. Välj stör
bönor (det vill sä-
ga vax-, skär-, ell-
er brytbönor) om 
utrymmet är litet. 

’Neckargold’ är en vaxböna som 

ger riklig skörd. ’Limka’ är en 
skärböna med stora, platta ski-
dor, och ’Red Epicure’ en vack-
ert röd bondböna. Så när jorden 
är minst 12 grader. Skörda ofta, 
då kommer nya baljor.

räDiSA. ’Plum  
Purple’ och ’Pink 
Beauty’ är exem-
pel på milda sor-

ter som barn ofta gillar. Räkna 
fyra veckor från sådd till skörd. 
Det går att så ute när jorden  
reder sig. Sår man väldigt tidigt 

bra grönsaker att odla med barnen
Philippe Plöninge är trädgårdsmästare i den stora köksträdgården på Fredriksdals friluftsmuseum 
i Helsingborg. Här tipsar han om goda och tåliga sorter som passar särskilt bra i en barnodling.

tar rädisorna lite längre tid på 
sig att mogna. Så i omgångar 
för att kunna skörda flera  
gånger. 
 

PoTATiS. ’Early 
 Puritan’ och den 
franska mandel
potatisen ’Aman-

dine’ är två tidiga sorter som är 
tåliga mot bladmögel. Det ska 
vara 8 grader i jorden när man 
sätter potatis, och sedan kan 
man skörda god färskpotatis 
7 – 8 veckor senare.  

MAjS. Socker
majs är söt och 

god, till exempel sorten 
’Early Extra Sweet’. Vill man gö-
ra popcorn är ’Tom Thumb’ en 
lämplig sort. I Skåne kan man 

så direkt ute (jorden ska vara 15 
grader), i övriga landet bör man 
förså inomhus i början av april 
och sätta ut majsen i juni. Skör-
da i slutet av augusti och in i 
september.

SquASH. Har 
man liten od-

lingsyta, välj sorter som inte tar 
över hela odlingen, till exempel 
’Taxi’, lika gul som New Yorks 
taxibilar, eller ’Diamant’, en grön 
och lättodlad sort. Så när jorden 
har blivit cirka 15 grader varm. 
Skörda från mitten av augusti 
till första frosten.

PuMPA. ’Red Kuri’ 
och ’Sweet Dumpling’ 
är mindre sorter som 
passar den lilla ytan, 

den ena röd och den andra grön 
och vit. Även pumpa behöver 
jord som är 15 grader för att 
gro. Skörda i slutet av septem-
ber och lagra inomhus hela vin-
tern. 

jorDGuBBAr. ’Boun-
ty’ är en söt och god 
sort. Eftersom jord-
gubbar växer lång-

samt är det oftast bättre att 
köpa färdiga plantor än att så 
frö.

SMulTron. ’Rügen’ 
är ett månadssmult-
ron som bildar små fi-

na tuvor. De är snabbväxande, 
och bäst är att så dem inomhus 
och sätta ut dem när det inte 
längre är risk för nattfrost. Se-
dan kan man skörda under hela 
sommaren.

rABArBer. 
’Elmblitz’, 

’Elmsfeuer’ och ’Spangs-
bjerg’ är sorter med låg oxalsyra, 
vilket är bra för barn. Köp färdi-
ga plantor, annars tar det väl-
digt lång tid innan det blir nå-
got. Skörda från juli till 
september. 

Det är en härlig känsla att skicka ut ungarna för att hämta grönt.”Persilja – gott, nyttigt och lättodlat.

   Tvåårig dessutom. Jippi!

låt barnen plantera precis 
vad de vill. Mynta, persilja, 
morötter – eller kanske en 
porslinsgroda.

Det dröjer inte länge innan 
grönsakslandet svämmar 
över alla bräddar. leksak erna,  
fastsatta på långa bambu
käppar, understryker barn
temat.

Majs är en 
grönsaks 

favorit hos 
många barn.
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TA TeMPen  
På jorDen!

Använd en  
termometer för att 

se om jorden är  
varm nog.

Bella och mamma Maya  
hittar daggmaskar  
– en rolig upptäckt.

Placera gärna ut några 
sittplatser vid odlingen. 
Fabian, Viggo och Bella tar 
en välförtjänt glasspaus.



Hur odlar man med barn? Här är bästa  
tipsen från våra läsare på facebook.com/ 
alltomtradgard.

f  ”Jag låter barnen ha en egen odling, pre-
cis som de vill ha den. Vill de plantera mask
rosor får de göra det! Det viktigaste är att 
de tycker att det är kul. Ätliga saker är ju ro-
ligare att odla än andra. Mina två har varsin 
pallkrageodling.” Anna D  

f  ”Själv har jag planterat massor av jord
gubbar och smultron, både vita och röda. 
Det gör stor succé hos de barn som kommer 
och hälsar på att de får springa och plocka 
och äta hur mycket de vill.” Angela E

f  ”Här gillar barnen att vara med redan i af-
fären och plocka fröpåsar. Jag har en väldigt 
liten trädgård men såg till att det fanns ett 
hav av ringblomma (enkel och billig) som 
barnen fick plocka som de ville. På så sätt 
rörde de inte mina dyrgripar.”  
Jessica A

f  ”Jag sår frön av tomat, ärtor, aubergine 
och paprika som trivs i kruka. Sedan krukar 
jag om så att barnbarnen kan odla oavsett 
om de har trädgård eller inte.” Git L

Mayas och  
Jons bästa tips 
❧ Odla sådant man kan äta  
direkt från landet – det är en 
upplevelse.
❧ Frestas inte att köpa en 
massa odlingsprylar, det går 
precis lika bra med sådant 
man redan har hemma. Man 
kan förodla i mjölkförpackning-
ar, och vanliga handredskap 
fungerar bra för barn, som of-
tast sitter på huk och arbetar.
❧ Fixa den perfekta fågel-
skrämman supersnabbt med 
hjälp av en överbliven räfsa 
och några plastband.
❧ En sak är roligt att satsa på; 
fina vattenkannor i barnstor-
lek – med stril så att plantorna 
inte vattnas sönder.

och några tips från 
facebookvännerna

Rabarber – roliga  

solparasoll med goda 

stjälkar till kräm  

och paj.

Stora rabarber paraplyer är 
som gjorda för barn. Se bara 
till att välja en sort med låg 
oxalsyra – det är mer skon
samt för tänderna.
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