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Målgrupp med relation till området, ålder : 6-18 år

Sofielundsskolan & Kastanjeskolan ansvarar för förvaltningen

Syftet är att kunna utföra odlingsaktiviteter på platsen

Målet: lära om odling, hur man kan odla själv hemma,  
skapa intresse & sprida kunskap, lära om självförsörjning,  
lokalproducerad & ekologisk mat. 
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vision
gro tillsammans ska främja 
sociala gemenskaper genom 
odling. där alla barn NFE�
LPQQMJOH�UJMM�GSJUJET���
TLPMWFSLTBNIFUFO är väl-
komna�

en plats där alla kan känna 
sig trygga och där alla kan 
bidra, med lika stor talan. 

facebook  
fysiska samtal

vårt mål är att målgruppen 
ska se projektet som något 
positivt och lustfyllt. 
Projektet ska sprida kunskap 
och information om odling 
som metod för bl.a. 
gemenskap.  

positionering löfte kommunikation upplevelse
projekt för dig som vill lära 
dig mer om odling och  
samtidigt träffa vänner! 



Syftet med projektet är att främja sociala relationer med ett 
ekologiskt praktiskt utförande. Projektet handlar om att 
deltagarna ska lära sig mer om att odla. Odlingen ska främja 
ökad gemenskap och i sin tur skapa en starkare ”vi”-känsla. 
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Utveckla en hållbar tjänst för området Sofielund  

Både socialt och ekologiskt  

Inspiration kom från vårt tidigare arbete om REKO-ring 

Efter tidigare studier av stadsodlingar ville vi skapa en  
liknande tjänst för att öka sociala gemenskaper  
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Litteraturstudie (Thackara, Jonstad, Hrishabh)  

Intervju (Hjalmar, Sofielundsskolan, Kungsleden)

gro tillsammans

syfte

bakgrund

tidigare projekt

moodboard

metod



Odla i parken 

Odlingsnätverket Seved

Green Classroom at  
Galilei Primary School Berlin
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–Jan & Inger Berglund  
(Krönika från hemsidan hallbarstad.se)

”Erfarenheter från många håll i världen har visat att 
stadsodling har många positiva sociala effekter. 

“Vi-känslan” förstärks och verksamheten bidrar till 
ökad känsla av identitet och samhörighet.”

https://hallbarstad.se/kronikor-om-hallbarhet/att-odla-ar-att-motas/


–Göran Larsson  
(Från Odla i stans hemsida, odlaitstan.nu)

”Odlingarna som startade på Seved har visat vägen för 
hur en stadsdel kan omvandlas socialt och ekologiskt 
med hjälp av odling som metod. Det har skapats en 

efterfrågan från flera stadsdelar i Malmö för att 
använda odling som metod för att finna möten och 
gemenskap. Stadsodling behöver inte längre vara på 
koloniområden, utan kan även existera där folk bor.”

http://www.odlaistan.nu/


syfte

bakgrund

tidigare projekt

stakeholders map

moodboard

metod

secondary stakeholders

föräldrar

GRO TILLSAMMANS/ADMIN

FRITIDSPEDAGOGER FRÅN
SOFIELUNDSSKOLAN  
& KASTANJESKOLAN

ELEVER 
SOFIELUNDSSKOLAN

ELEVER  
KASTANJESKOLANsyskon

grannar

vänner

BYALAGETFASTIGHETS- 
ÄGARNA  
SOFIELUND

secondary stakeholders

primary stakeholders

partners

primary stakeholders

partners

LVOHTMFEFO



         - Tillsammans Sofielund

tidigare projekt

stakeholders map

moodboard

metod



tidigare projekt

stakeholders map

positionering

metod

ANVÄNDARRESA

socialt  
hållbart

icke socialt 
hållbart

kunskapokunskap

aktivt 
deltagande

passivt 
deltagande

bred 
målgrupp

smal 
målgrupp



tidigare projekt

stakeholders map

moodboard

metod

ANVÄNDARRESA
persona 1

namn: emil 
ålder: 8 år 
adress: rolfsgatan 9c,  
norra sofielund 
skola: sofielundsskolan

På fritiden spelar Emil tv-spel eller går hem till en kompis, han gillar 
också att hänga på fritidsgården. Emil har alltid ägnat mycket tid åt 
alla typer av data och tv-spel, då de andra killarna i hans ålder också 
gjort det. Han har aldrig tyckt att det varit jättekul, men inte vetat 
vad han annars skulle ha gjort eller kanske vågat testa något annat.
Sedan han genom fritidsgården på skolan har börjat odla, har han 
fått upp ögonen för det och tycker att det är väldigt roligt och har 
även fått många nya kompisar på både sin egna skola och på 
kastanjeskolan.
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ANVÄNDARRESA
persona 2

På fritiden gillar hon att åka ut i naturen eller till ribersborg med 
sina två hundar. När Gro- Tillsammans Sofielund kom i kontakt med 
Kastanjeskolan, fick Charlotta förfrågan om hon ville vara ansvarig
för aktiviteten på fritids. Hon tyckte att det lät mycket spännande 
men hade inte odlat mycket själv innan, därför var hennes enda krav 
att hon ville ha hjälp med lärdom om biten kring skötsel av 
odlingarna. När Gro erbjöd sig att lära henne det, tackade hon ja till 
förfrågan. Hon är idag ansvarig för schemaläggningen och har 
kontakten med de andra förvaltarna av odlingen.

namn: charlotta 
ålder: 46 år 
adress: Vitemöllegatan 47,  
annelund 
yrke: special- & fritidspedagog  
på Kastanjeskolan
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ANVÄNDARRESA
persona 3

Hassan är pappa två barn som går på Sofielundsskolan. Hans 
passion är matlagning, speciellt lagar han mycket vegetarisk och 
kryddstark mat. Han odlar kryddor både på sin balkong och på sin 
innergård för att kunna använda i sin matlagning. Hassan tycker att 
det är jätte kul att hans två barn har fått börja odla på fritids i 
skolan, då han själv alltid odlat örter och försökt inspirera sina barn 
till det men inte riktigt lyckats.

namn: hassan 
ålder: 52 år 
adress: lantmannagatan 3,  
nobeltorget 
yrke: driver egen  
hantverksfirma med 7 anställda.













TACK FÖR  
OSS!


