
ODLA MED BARN

ODLA I MALMÖ
FOLKETS PARK

MALMÖ GATUKONTOR I SAMARBETE MED FÖRENINGEN VÄXTVERKET



I maj 2016 byggde Malmö Folkets Park upp en ma-
gisk trädgård - en lekfull, fantasifull, pedagogisk och 
inspirerande grön miljö. 
 Tillsammans med barn, och gärna även deras vuxna, 
inreder och omhuldar vi platsen. Gamla sängbottnar 
eller dörrar blir kanske gröna väggar och en gammal 
båt kan förvandlas till en fjärilsrabatt. Växthuset väcks 
till liv och vi bygger en vattenlek för lekfylld bevatt-
ning. Ett pedagogiskt ekosystem byggs upp i form av 
en miniskogsträdgård som planteras i ett oformligt 
pallkragslandskap. Givetvis byggs även en kompost 
och alla slags krypin för våra minsta vänner!
 Vi odlar tillsammans med barn i pallkragar sam-
mansatta i olika former och höjder och i återvunna 
second hand-fynd. Det kan vara en gammal gitarr 
eller en barnvagn, några däck, en hög hatt, en trasig 
skottkärra eller gamla byrålådor. Förutom att det blir 
lekfullt och vackert så inspirerar vi till att inte slösa 
med resurser. På så sätt blir det värdelösa till glittrande 
skatter.
 Malmö Folkets park ska erbjuda något för alla 
malmöbor och mångfald är i fokus för verksamheten 
i Odla i Parken ska spegla övriga parkens verksamhet 
där nyanlända är en prioriterad målgrupp.
 Vi vill skapa en mötesplats där människor med olika 
bakgrund möts i ett gemensamt intresse för odling 
och miljö. Här kommer erfarenheter från olika delar 
av världen väl till pass och vi lär oss av varandra. Målet 
är att skapa en tillgänglig plats med en trygg, kreativ 
och öppen atmosfär.
 Maj-augusti 2016 tilldelades föreningen Växtverket 
uppdraget att aktivera platsen. Föreningen har utbil-
dade pedagoger inom området och lång erfarenhet 
av att arbeta med barn & unga och nätverk för att nå 
målgruppen nyanlända.
 För att skapa unika möten mellan olika människor 
har vi valt att arrangera workshops för blandade 
grupper på temat Odling för alla där vi arbetar med 
att skapa ett tryggt rum med ett gemensamt språk. 
I praktiska moment möts vi på lika villkor och i 
trädgårdsarbetet är intresse för odling viktigare än vart 
vi kommer från och vilket språk i vi pratar. En trygg 
plats ger alla chansen att dela med sig av sina berät-
telser och skapar förståelse för varandras bakgrund 
och på den vägen bygga ett förtroende och en positiv 
inställning till varandra.

För att nå ut till nyanlända har vi samarbetat med 
stadens olika boende för nyanlända. Information 
om projektets aktiviteter har översatts till de största 
nyanlända språken i Malmö; arabiska, dari och so-
maliska. Kommunikation och marknadsföring kring 
projektet har alltid genomförts på nämnda språk på 
stadens mötesplatser – såsom bibliotek, restauranger 
och föreningar. 
 Odlingsträdgården har också under sommarens alla 
dagar bemannats av en arabisktalande pedagog samt 
under två dagar i veckan av en svensk/dari-talande 
praktikant
 Odling av växter och örter som är populära i nyan-
ländas hemländer har varit en strategi för att locka fler 
besökare.
 Verksamheten i Odlingsträdgården har varit peda-
gogiskt intensiv och mindre barngrupper har möjlig 
gjort mer fokus på det enskilda barnets lärande och 
utveckling, skapat en personlig relation mellan barn 
och pedagog och givit oss återkommande besök av 
flera barn och föräldrar samt dagmammor
 Varje dag har det utförts ett 10-tal stående aktivite-
ter i Odlingsträdgården som har haft med skötsel och 
odling att göra. Tex lära sig skörda, hjälpa till att bygga, 
så och ta hem, plantering, vattning, ta egna fröer, 
allt utifrån barnets önskemål, förmåga och tid. Varje 
vecka, samt vid tre extra tillfällen har det utförts olika 
temaaktiviteter för nyanlända. 

Petra Elmquist
Stadsodlingssamordnare
Gatukontoret Malmö stad

ODLA I PARKEN
EN ODLINGSTRÄDGÅRD I FOLKETS PARK


