
Kursplan

Skogsträdgårdsodling i praktiken
21 augusti 2023 – 28 juni 2024



Om kursen 

Namn: Skogsträdgårdsodling i praktiken
Studietid: 21 aug 2023 - 28 juni 2024
Studietakt: 50%
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieort: Stjärnsund
Kursansvariga lärare: Martin Gustafsson, Annevi Sjöberg, Philipp Weiss, Gunnar Edsborn

Till vem vänder sig kursen
Kursen vänder sig till den som redan är igång med eller vill påbörja egna
skogsträdgårdsprojekt och som vill fördjupa sina kunskaper samt ta del av andra odlares
erfarenheter.

Kursinnehåll
Kursen handlar om hur man kan skapa ett ätbart ekosystem som ger frukt, bär, nötter, svamp
och perenna grönsaker med de naturliga ekosystemens stabilitet och produktionsförmåga
som förebild. Kursen ger kunskaper för att komma igång med en egen skogsträdgård eller
utveckla ett redan påbörjat projekt.

Kursen ges på distans på halvfart med sex obligatoriska träffar. Under kursträffarna varvar vi
undervisning inom- och utomhus, olika praktiska moment, gruppövningar, gästföreläsare och
studiebesök. Mellan träffarna genomför deltagarna hemuppgifter, inläsning och
fördjupningsarbeten.

Kursens syfte
Syftet med kursen är att ge deltagarna en grundlig förståelse för ekosystembaserad
matproduktion i form av skogsträdgårdsodling.

Färnebo folkhögskolas mål för all kursverksamhet:
- Utveckla deltagarna i riktning mot självständiga och handlingskraftiga människor, som
känner ansvar för och solidaritet med andra.
- Ge deltagarna möjlighet att tillsammans erövra kunskap om sin sociala, politiska, kulturella
och ekologiska situation.
- Utveckla deltagarnas förmåga att tillsammans med andra arbeta för gemensamma mål.
Kursens syfte är också̊ att, utifrån dess specifika inriktning, möta Folkbildningsrådets riktlinjer
(Förordning 2015:218 om statsbidrag till folkbildningen):

- Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
- Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation
och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
- Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
- Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Kursens mål
Efter kursen ska du kunna anlägga, utveckla och ta hand om egna eller andras
skogsträdgårdar samt behärska grunderna i de olika teknikerna som ingår i
skogsträdgårdsodling.



Kursupplägg
Med reservation för vissa ändringar kommer kursupplägget att se ut så här:

Inför träff 1 (21 aug – 27 aug 2023)
● Upprop
● Inläsning och hemuppgifter

Träff 1 (28 aug – 1 sep 2023)
● Introduktion till kursen
● Skogsträdgårdsodlingens grundprinciper
● Läsa landskap
● Jordkunskap
● Lära känna varandra
● Höstbeskärning
● Studiebesök till skogsträdgårdar
● Skörda och förädla
● Provsmakning
● Eget skogsträdgårdsprojekt
● Introduktion till fördjupningsuppgift

Inför träff 2 (2 sep – 8 okt 2023)
● Inläsning och hemuppgifter
● Digital föreläsning den 21 september kl. 8.30-10.30
● Digital gruppträff egna skogsträdgårdsprojekt (grupperna bestämmer dag och tid)

Träff 2 (9 okt – 13 okt 2023)
● Studiebesök
● Platsobservation och läsa landskap
● Eget skogsträdgårdsprojekt
● Provsmakning av nötter och annat från skogsträdgården
● Skörda, förädla och lagra
● Skog och skogslandskap
● Höstsådd
● Höstplantering
● Gruppdiskussioner om skogsträdgårdsodling utifrån egna frågor

Inför träff 3 (14 okt 2023 – 21 jan 2024)
● Inläsning och hemuppgifter
● Digital träff alla kursdeltagare 9 november kl. 18.30-20.00
● Digital föreläsning 7 december kl 8.30-10.30
● Digital gruppträff egna skogsträdgårdsprojekt (grupperna bestämmer dag och tid)

Träff 3 (22 jan – 26 jan 2024)
● Nötodling och det ätliga landskapet
● Introduktion studieresa
● Eget skogsträdgårdsprojekt
● Biologisk mångfald i skogsträdgården
● Växtkunskap: Vinterkvist och ympris
● Gruppdiskussioner om skogsträdgårdsodling utifrån egna frågor
● Skogsekologi och skogsdynamik i skogsträdgården
● Diskussion: Läsa landskap

Inför träff 4 (27 jan – 17 mars 2024)
● Inläsning och hemuppgifter



● Digital föreläsning 13 februari kl 8.30-10.30
● Digital gruppträff egna skogsträdgårdsprojekt (grupperna bestämmer dag och tid)

Träff 4 (18 mars – 22 mars 2024)
●
● Skogsträdgårdens örtskikt och fleråriga grönsaker
● Svampodling
● Bänkympning
● Beskärning & vintersticklingar
● Eget skogsträdgårdsprojekt
● Studieresa: Genomgång/planering
●
● Agroforestry
● Gruppdiskussioner om skogsträdgårdsodling utifrån egna frågor
● Digitalt studiebesök: Tycho & Karoline: Agroforestrysystem, förädling och förvaring

Inför träff 5 (23 mars – 12 maj 2024)
● Inläsning & hemuppgifter
● Planering studieresa
● Digital gruppträff egna skogsträdgårdsprojekt (grupperna bestämmer dag och tid)

Träff 5 (13 maj – 17 maj 2024)
● Eget skogsträdgårdsprojekt
● Omskolning
● Läkeväxter
● Toppympning
● Provsmakning fleråriga grönsaker
● Skörd, förädling & förvaring
● Skogsträdgårdar i offentlig miljö
● Studiebesök & praktiskt arbete
● Skogsträdgård & entreprenörskap

Inför träff 6 (18 maj - 23 juni 2024)
● Inläsning &hemuppgifter
● Planering studieresa
● Färdigställande rapport eget skogsträdgårdsprojekt
● Digital gruppträff egna skogsträdgårdsprojekt (grupperna bestämmer dag och tid)

Träff 6 (24 juni - 28 juni 2024)
● Studieresa
● Redovisning studieresa
● Redovisning eget skogsträdgårdsprojekt
● Kursfest
● Kursutvärdering

Arbetsformer
Kursen omfattar sex obligatoriska träffar som äger rum i Stjärnsund i södra Dalarna. Den
sista är en studieresa med avslut i Stjärnsund. Träffarna är till stor del praktiskt inriktade men
varvas med teoretiska pass.

Mellan träffarna får du praktiska och teoretiska uppgifter som du ska genomföra på egen
hand och tillsammans i studiegrupper som hörs en gång i månaden. Du måste därför ha
tillgång till en plats där du kan genomföra de praktiska hemuppgifterna under året. Det kan till



exempel vara en trädgård, gård, skog/skogsbryn, kolonilott eller gemensamhetsodling.
Uppgifterna som görs i era egna skogsträdgårdsprojekt ska dokumenteras i en rapport.

Vi använder oss av en digital lärplattform vilket kräver att du har en privat dator med
internetuppkoppling samt grundläggande kunskaper i datoranvändning.

Undervisningen sker på svenska men filmer och inläsning på engelska kan förekomma.

Fysiska träffar (obligatoriska)
28 aug – 1 sep 2023
9 okt – 13 okt 2023
22 jan – 26 jan 2024
18 mars – 22 mars 2024
13 maj – 17 maj 2024
24 juni - 28 juni 2024

Digitala föreläsningar (spelas in för de som absolut inte kan vara med den tiden)
21 september kl. 8.30-10.30
7 december kl 8.30-10.30
13 februari kl 8.30-10.30

Digital träff (obligatorisk)
9 november kl. 18.30-20.00

Digitala gruppträffar egna skogsträdgårdsprojekt (obligatoriska)
Till detta tillkommer digitala träffar en gång i månaden i smågrupper där det finns tid att få
stöd och diskutera era egna skogsträdgårdsprojekt med andra deltagare. Grupperna
bestämmer själva dag och tid.

Antagningsvillkor
Grundläggande krav
Du måste uppfylla följande krav för att kunna komma in på kursen:

Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar.
Du ska ha skickat in ansökan i tid.
Du ska ha varit drogfri i minst 1 år om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.
Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen.
Ha en privat dator med internetuppkoppling samt grundläggande kunskaper i
datoranvändning.

Särskilda krav
Förståelse och intresse för ekosystembaserad matproduktion i form av skogsträdgårdsodling.
Den sökande behöver också ha tillgång till en plats där hen kan utföra praktiska uppgifter
under kursens gång.

Urvalskriterier
Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de
sökande som uppfyller grundkraven. Till kursen väljer skolan först utifrån:

- Den som anses ha störst behov av kursen.
- Den som bedöms vara mer motiverad att studera på folkhögskola.
- De som anses ha störst behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan
erbjuder.



- Den som anses kunna tillämpa kunskaperna från kursen i praktiken.
- Att skapa en så mångfacetterad grupp som möjligt.

Antagning
a) Du fyller i ansökan via skolans hemsida.
b) Ansök med ett personligt brev. Brevet får inte vara längre än 2500 tecken (inkl blanksteg).
Brevet ska innehålla:

● En kort beskrivning av dig och din bakgrund
● Vad motiverar dig till att studera skogsträdgårdsodling?
● Vad tänker du att studierna kommer leda till?
● Vilken förkunskap har du inom ämnet?
● En kort beskrivning av den plats där du kommer utföra de praktiska uppgifterna under

kursens gång.
c) Skolan bekräftar att vi har fått in din ansökan när den kommit till oss. Bekräftelsen
kommer per e-post senast en vecka efter att vi fått in din ansökan.
d) Senast den 15 juni får du besked om du har blivit antagen eller om du hamnat på
reservlista. Du kan endast hamna på reservlista om du uppfyller grundkraven för antagning
(se ovan). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen.
e) Beslut om antagning fattas av kursansvarig lärare. Om du inte blivit antagen och tycker att
beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor och vidare till skolans
styrelse.

Inställd eller reviderad kurs
Om kursen av någon anledning inte kan genomföras kommer de sökande samt antagna
informeras muntligt och/eller skriftligt. Senast sex veckor efter senaste antagningsdatum
beslutar skolan om en kurs ska ställas in.

Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning
Kursgården där träffarna äger rum är inte fullt tillgänglighetsanpassad. Kursen innehåller
fysiskt krävande arbete i trädgårdar, studiebesök i olika trädgårdar med varierande
tillgänglighet och terräng, samt teoripass med vandring i skog.

Deltagare som behöver särskilt stöd för att kunna genomföra sina studier kan få hjälp med
det i viss mån. Bedömningen av hjälpbehovet sker individuellt i samråd med kursansvarig.

Villkor för att kursen ska anses fullgjord
Du måste ha deltagit på alla obligatoriska träffar, ha en närvaro på minst 80% av den totala
fastlagda kurstiden och fått godkänt på minst 80% av uppgifterna. Du behöver dessutom ha
loggat in på lärplattformen minst en gång varje vecka.

Kursen ger inte poäng eller examen på samma sätt som en högskolekurs, däremot får du ett
studieintyg med en beskrivning av kursens innehåll efter avslutad utbildning där kursen
redovisas med Godkänd/Icke godkänd.

Avgifter och kostnader
Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. Du betalar en administrativ avgift på
300 kr per läsår. Den administrativa avgiften täcker försäkring, studiematerial och vissa
studiebesök. Du bekostar själv inköp av kurslitteratur, resor, mat och eventuellt boende.

Mat
Att samlas kring gemensamma måltider är en så viktig del i den sociala samvaron på vår
folkhögskola att ingen undantas från detta. Obligatorisk externatavgift (ca 1100 kr per
kursvecka) inkluderar lunch samt för- och eftermiddagsfika under träffarna i Stjärnsund.



Räkna med att kostnaden för lunch och fika under alla träffar uppgår till ca 6600 kr.
Vissa träffar kan du välja att köpa till middag.

Boende
Vid behov av övernattning under träffarna kan du boka boende själv på Fridhems kursgård
där träffarna äger rum. Du bekostar själv boende under träffar och studieresor. Här ser du
kostnader för boende på Fridhem https://www.frid.nu/boka. Det är viktigt att du är medveten
om kostnaden för boende innan du söker kursen. Som exempel kostar boende i
flerbäddsrum på Fridhem 300 kr per natt. För alla träffar förlagda i Stjärnsund kostar
detta boendealternativ ungefär 7800 kr under året (plus boende vid studieresa Träff 6).

CSN
Kursen är CSN-berättigande. Du söker själv studiemedel på www.csn.se.

Deltagarinflytande och studeranderätt
Deltagarnas inflytande på Färnebo folkhögskola kan ske både inom ramen för den egna
kursen och inom skolan som helhet. I kursernas vardag sker deltagarinflytandet på en rad
olika sätt. Bland annat genom kontinuerligt pågående samtal om studiemiljö och kursens
upplägg och innehåll.

Studeranderätt
I skolans ”Studeranderättsliga standard” kan du läsa om vilka rättigheter och skyldigheter
som gäller på Färnebo folkhögskola, det handlar om både dina och våra rättigheter och
skyldigheter.

https://www.frid.nu/boka
http://www.csn.se/
https://farnebo.se/wp-content/uploads/2020/12/Studerandera%CC%88ttslig-standard-2020.pdf


Om Färnebo folkhögskola

Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi är en
mötesplats för människor som vill lära sig mer om globala frågor, rättvisa och förändring och
vi arbetar utifrån mer än fyrtio års erfarenhet av folkbildning och lärande. Läs mer på: Om
Färnebo folkhögskola
Bakom Färnebo folkhögskola står 13 huvudorganisationer som är aktiva i solidaritets-, miljö-
och fredsrörelsen. Dessa organisationer samarbetar med skolan kring kursverksamhet. Läs
mer på: Våra huvudorganisationer

En alkohol- och drogfri skola
 Vår skola erbjuder möjlighet till alternativa sätt att leva och lära tillsammans. En kurs på
Färnebo folkhögskola förutsätter att deltagarna har ansvar gentemot varandra och
respekterar varandra. En grundläggande förutsättning för att detta ska kunna förverkligas är
en drog- och alkoholfri skolmiljö.
Alkohol är ett av vårt samhälles stora sociala problem. Vi bär med oss olika erfarenheter av
alkohol och andra droger. Oavsett vilken bakgrund du har ska du kunna gå på Färnebo
folkhögskola. Vi ser Färnebo folkhögskola som ett alternativ till alkohol- och
droganvändningen i det övriga samhället. Du kan läsa mer i skolans policy mot droger och
alkohol.

Kontaktuppgifter

Har ni frågor om kursen kontakta kursansvarig lärare.

Kursansvarig lärare:
Martin Gustafsson
E-post: martin.gustafsson@farnebo.se
Telefon: 073-615 33 97

Rektor
Anna-Karin Björnberg
E-post: anna-karin.bjornberg@farnebo.se
Telefon: 070-286 66 94

CSN-ansvarig
Tina Olsson
E-post: tina.olsson@farnebo.se
0291-202 75

Färnebo folkhögskola
E-post: info@farnebo.se
Telefon: 0291-202 75
Postadress: Färnebo folkhögskola. Färnebovägen 874. 811 74 Österfärnebo
Hemsida: www.farnebo.se

https://farnebo.se/om-farnebo-folkhogskola/
https://farnebo.se/om-farnebo-folkhogskola/
https://farnebo.se/vara-huvudorganisationer/
mailto:anna-karin.bjornberg@farnebo.se
mailto:tina.olsson@farnebo.se
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