
 

 
 
 

Trädgårdsarbete 
 
 

 

- Nu är det ju snart sommar och jag har precis köpt ett hus med en 

ganska stor trädgård. Och jag vet inte så mycket om det här med 

trädgårdsarbete. Jag tycker det verkar ganska spännande faktiskt. 

Men har du några tips till mig? 

- Ja, jag har en ganska stor trädgård och det man ska tänka på, 

tycker jag, är att man inte ska odla för mycket. Man ska inte 

plantera för mycket. För att sen ska det skötas om också. Och det 

finns ju ogräs som har en förmåga att växa precis överallt. Och det 

är inte så roligt. Mitt tips skulle vara att plantera mycket i krukor.  

- Ja, det har du rätt i. Det är nog bra. 

- För där växer inte ogräset och sniglarna kommer inte åt det på 

samma sätt heller. De där läskiga små sniglarna som kommer och 

äter upp allting… 

- Mm. Men behöver jag några redskap när jag ska göra det här? 

- Jag skulle säga att en liten trädgårdsspade, om du inte ska ha nåt 

stort potatisland eller så. 

- Nej, jag vet inte riktigt än vad jag vill odla men jag kanske vill ha, 

jag tänker, lite blommor, lite buskar, kanske till och med ett litet 

grönsaksland? 

- Ojojojojoj! Då får du stå på huvudet i rabatten hela sommaren! Men 

det är ganska trevligt sen när man kan gå ut och skörda. 



 

- Precis, det är det jag tänker! Att man har lite sallad, 

morötter, och bara kunna gå ut och plocka. 

- Som det är nu så har jag krukor... jag har en 

basilikakruka, jag har en timjankruka och jag har nån större kruka. 

Jag har ganska många olika sorters örtkryddor. 

- Och sen så har jag också sett i de här affärerna som säljer plantor 

att man kan köpa bärbuskar. Som vinbär, krusbär, det finns blåbär 

och så vidare. Det finns många olika bärbuskar. Vad säger du om 

det? 

- Vinbär klarar ju sig själva. De sköter ju sig själva och i alla fall våra 

buskar ger bär varje... början av augusti, tror jag det är. Det finns ju 

svarta, röda och vita.  

- Precis! Ja men tack så hemskt mycket för alla tipsen! Nu tror jag att 

jag ska klara av att odla lite i min trädgård.  

- Och så behöver du en vattenkanna! För att de somrar som det inte 

regnar så måste man ju vattna.  

- Det är ju det. Man måste ju vattna varje dag om det är mycket 

varmt också. Men tack så mycket! 

- Det var så lite!   



 

Nya ord och uttryck 
 
det verkar spännande jag tror att det är intressant 

odla göra så att växter växer 

plantera sätta växter i jorden 

sköta om ta hand om 

ogräs en växt som lätt växer bland de 

odlade växterna men som man inte 

vill ha 

har en förmåga kan 

överallt på alla möjliga platser 

krukor  

 

en snigel  

 

kommer åt hittar  

läskig hemsk 



 

redskap hjälpmedel 

en trädgårdsspade  

 

ett potatisland en plats där man odlar potatis 

en buske  

 

ett grönsaksland en plats där man odlar grönsaker 

stå på huvudet i rabatten arbeta hårt i trädgården 

skörda plocka det som man har odlat 

örtkryddor t.ex. basilika, timjan, mynta, oregano... 

en planta en ung växt 

en bärbuske t.ex. vinbär, krusbär, hallon och blåbär 

växer 

på buskar 

 

 



 

 

en vattenkanna  

 

vattna ge vatten till växterna 

 

Träna mera!  
 
Susanne kommer att arbeta i trädgården i sommar. Vad kommer du att 

göra i sommar? Berätta och fråga dina kompisar! Skriv gärna en text! 

 

Har du eller har du haft trädgård? Vad tycker du om trädgårdsarbete? 

Vad har du odlat? 

 

 
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-m/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 

 

http://sfipodd.se/category/storlek-s/
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