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Bakgrund
Vår matproduktion blir allt mer komplicerad och

De ﬂesta skolor har blivit väldigt duktiga på att prata

sårbar. Det gör att vi behöver förändra vårt

om och arbeta med att minska sitt matsvinn, vilket är

förhållningssätt till mat, och i allt större utsträckning

ett viktigt steg mot ett bättre förhållningssätt till mat.

tänka över hur vi producerar och konsumerar mat.

För att hjälpa arbetet på traven ville vi även, ur ett
pedagogiskt perspektiv, titta på matproduktionen. Att

Det dyker ständigt upp ny teknik som påstår sig ha

vi slänger mindre mat i konsumtionsledet är av stor

lösningen på framtidens matproduktion. Även om

betydelse. Om vi även kan förstå och påverka

denna teknik absolut kommer att bidra till helheten

produktionsledet kan vi fatta ännu mer förnuftiga

är vi långt ifrån en fullständig lösning för att försörja

beslut och göra ännu större skillnad. Därför ville vi

vår växande befolkning. Genom att lära ut och

skapa något som eleverna och pedagogerna skulle

samtala kring hur komplext vårt näringsﬂöde är, kan

kunna ta på och arbeta med praktiskt.

vi

bättre

förbereda

näringsbehov.

oss

för

vårt

framtida

Med den levande salladsbaren vill vi öka nyﬁkenheten
för att odla mer ätbart. Projektidén föddes genom
samtal mellan Hemmaodlat och SmartMat HBG. Idén
presenterades sedan vid en träﬀ på Filbornaskolan.

Matrådet består av personal från skolrestaurangen,
pedagoger från olika program och förskolor samt
deltagare från SmartMat HBG.

Syfte
Med den levande salladsbaren ville vi visa på att det
går att odla på de ﬂesta platser samt lyfta arbetet
kring matproduktionen.

Utförande
Det var viktigt att salladsbaren blev integrerad i

Då vi arbetade med dimensioner som inte ﬁnns som

restaurangens design och att den såg ut som en

färdiga odlingslösningar tillverkades de för hand.

naturlig del av restaurangen. Då Filbornaskolans
restaurang skulle renoveras vid samma tidpunkt som

Vi ville att odlingen skulle vara enkel att sköta och

vi startade upp projektet bestämde vi oss för att

oberoende av allt för mycket teknik. Därför valde vi

använda så mycket av den kasserade inredningen

att göra ett Deep Water Culture (DWC) system.

som möjligt.

Vi började med att ta fram en prototyp av
odlingsbehållaren för att få en bild av hur den skulle
kunna se ut och fungera.

Prototyp färdig för visning

Dessa odlingslådor placerades i ett avlagt värmehållningsbad som skulle komma att bli salladsbaren.

Ett antal placerades även i brickvagnar till ett
“backoﬃce”, för att vi skulle kunna hinna med att
producera tillräckliga mängder.

Låda i “backoﬃce”

För att hålla uppe belysningen sattes ett stag fast på
värmehållningbadet. För att inte blända matgästerna
tillverkades ett tak.

Badet sattes ihop av elever från industriprogrammet
på Filbornaskolan.

Belysning över salladsbordet

Innan sommarlovet satte igång utförde Hemmaodlat
ett antal workshops med personalen som skulle
ansvara för både salladsbordet och backoﬃce.
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SmartMat HBG under Helsingborgsfestivalen. Till
detta event satte vi ihop en lite mindre variant av
salladsbaren som vi kunde ta med oss och visa upp.

Vid terminsstart började eleverna så inför salladsbordets invigning.

Workshop med personalen

Salladsbaren på Helsingborgsfestivalen

De första plantorna som tittade upp

Resultat
Den 18:e oktober 2019 invigdes

“backoﬃce”

De odlar nu så mycket att det även kan använda

genom att eleverna som ansvarat för

skörden till sin egen restaurang där allmänheten

levererade

örter

till

bjuds in. Projektet gav synbar energi till ﬂera

blev

en

pedagoger som var engagerade från start. Det största

hydroponisk odling som matchade Filbornaskolans

engagemanget fanns hos hotell- och restaurang-

nya restaurang. Odlingen bestod utav tre stycken

programmet där de nu ser hur de skulle kunna

behållare

utveckla odlingen till att bli större, men, även se hur

restaurangen.

som

Det

sallad

färdiga

kommer

att

och

resultatet

leverera

grönt

till

restaurangens gäster. Tre stycken vagnar kommer att
förbereda

grönt

till

salladsbaren.

Utöver

att

skolrestaurangen fått grönt att servera i matsalen så
har pedagoger och elever på särskolans hotell- och
restaurangprogram uppskattat odlingstekniken.

de kan implementera det i sin nuvarande utbildning.

Den levande salladsbaren har visat på att intresset
för att föra in odling i klassrummen är stort, och ur
pedagogisk synvinkel ﬁnns det många fördelar med
att skapa odlingar i skolmiljöer.

Deltagarna har tagit till sig vilken utmaning det kan
vara att försörja sig själv med mat, och den lärdomen
kommer de ta med sig även när projekttiden är slut.

Det var utmanande för förskolorna som deltog att
leverera en produkt. De använde istället odlingen i
pedagogiskt syfte med barnen.

Bild från invigningen

Bilder från invigningen

Fortsättning
Det som kommer hända efter projekttiden är att
hotell- och restaurangprogrammet kommer att ta
över stora delar av Den levande salladsbaren för att
använda den i sin utbildning.

Förhoppningen är att de ska kunna bygga ut med ﬂer
odlingslådor och på det sättet fortsätta att producera
grönt till kursverksamheten. Det ska även bli möjligt
för andra skolor att låna salladsbaren för att se om
det är något de vill implementera i sin verksamhet. Vi
tittar även på att använda annan form av belysning
för att se om resultatet kan bli bättre.

Bild från invigningen

Reﬂektion
Att odla i skolmiljö är helt klart utmanande. Det krävs

Även om det var utmanande att producera för

mycket engagemang från pedagoger som redan har

leverans ser alla ett pedagogiskt värde i att odla

mycket att göra. Odlingsmomenten behöver tydligt

ätbart i skolmiljön.

knytas till läroplan och kursmål för att pedagoger ska
prioritera att genomföra det. Trots att vi gjorde ett

På ett sätt uppnåddes det mål vi satte för projektet,

förhållandevis

och

och vi har belyst de utmaningar som ﬁnns med att

delegerade uppgifter till ﬂera parter, märktes det

upprätthålla en tillräckligt hög produktion. Och även

snabbt att det inte skulle gå att upprätthålla

om leveransen av grönt till restaurangen inte gick att

leveransen av grönt till salladsbaren. Det skulle

upprätthålla

krävas mer automatisering och betydlig större

restaurangeleverna.

underhållsfritt

odlingssystem

produktion, vilket det i det här fallet inte fanns plats
för.

lever

projektet

vidare

genom

Tack till
som trodde på ideén och gjorde det möjligt för oss att utföra projektet.
som hjälpt till att få saker och ting på plats och som har spridit projektet.
som var med och skapade och såg till att projektet gick att genomföra.
som såg till att vi kunde få så mycket som möjligt för vår budget.
för att vi ﬁck prova ideén hos er.

Sist men inte minst, tack till alla

,

och

och förskolorna för att ni deltog och såg till att det blev ett bra projekt.

på skolorna

Niclas Lundius Mörck
niclas@hemmaodlat.se

