
KURS I PERMAKULTURODLING 

Kursbeskrivning 

En mångsidig kurs i Permakultur, där deltagarna lär sig olika metoder att odla hållbart på, att se 

relevanta kopplingar mellan människa, natur och planetära begränsningar. Kursen lämpar sig för 

både nybörjaren inom odling och den som vill fördjupa sina kunskaper inom t.ex. 

arbetsbesparande metoder. Efter avslutad kurs ska deltagarna ha kunskapen att själva kunna 

utveckla en mer hållbar livsstil, ha grundläggande kunskap i att läsa landskapets förutsättningar 

och starta t.ex. en stads- eller hemmaodling. Kursledarna kommer även att undervisa i cirka 2–

300 stycken vanliga och ovanliga nyttoväxter, lämpliga att odla på friland i Sverige. Kursen kan 

liknas vid en PDC i permakultur, men ger inget PDC (permakulturcertifikat), detta är för att 

kursledarna har valt att ta bort vissa element som krävs för en komplett PDC-kurs*. Efter 

avslutad kurs med god närvaro samt förståelse hos kursdeltagaren, utdelas ett deltagarbevis och 

en snygg Permakulturpin med texten: Permakultur i Sverige. 

 * Undervisning i; skötsel av djur samt byggnation av ekohus. 

Plan för Studiecirkel i Permakulturodling: 

Datum: 

Från 13:e Maj t.o.m. 30 september 2017, med uppehåll i juli. 

Maj varje lördag, kl 11-16.00 

Juni, varannan lördag, kl 11-16.00 

Juli, uppehåll 

Augusti-September, varje lördag, kl 11-16.00 

Gemensam lunch intas kl. 13.00-14.00. Medverkande anvisas ta med egen lunchlåda, även om 

fika/té/kaffe finnes till självkostnadspris. 

 

Plats för kurstillfällena 

Kursen består av Teoretiskt och Praktiskt tillämpad permakultur samt studiebesök i/kring 

Stockholm. Mestadels kommer kursen äga rum i kursledarnas lokaler och trädgård i Huddinge, 

Stensängen (T-bana Rågsved + promenad 12min). Flertalet tillfällen är vi i Skogsträdgården på 

Stockholms Universitet. 

Plats för de flesta lördagar; Rostvingevägen 38, 141 37 Huddinge. Varav två lördagar; 3:e och 

17:e Juni, i Skogsträdgården vid Stockholms Universitet, Campus Frescati (första gången möts vi 

vid entrén till Institutionen för Naturgeografi). En eftermiddag i augusti är studiebesöksdag med 

flera studiebesök hos odlingssällskap som använder sig av Permakulturmetoder i sin verksamhet. 

  

Lärarna 

Christian och Margaretha Odberger undervisar på Stockholm Universitet, håller egna kurser i 

trädgårdsdesign, arbetar som föredragshållare samt är aktiva inom olika ideella odlingsnätverk. 



De har sedan 2009 på fulltid levt sina liv enligt Permakulturmetodik och har sedan dess 

kontinueligt omvandlat sina liv och den lilla 30-talsvillan de bor i (kurslokalen) till ett besjälat, 

mer hållbart och belysande permakulturexempel. Deras kall är att arbeta för omställning och tror 

på att detta främst sker inifrån, genom kunskap och insikt. 

  

Litteratur 

I kursavgiften ingår boken - Permakultur i ett Nötskal. Deltagarna erbjuds möjligheten att bli 

medlemmar i föreningen Permakultur i Sverige, vilket kostar 160kr. Kursledarna kommer 

kopiera och dela ut ett kompendium med artiklar samt utdrag ur/vissa kapitel från följande 

böcker:  

Permaculture Design, Aranya 

Permakultur – framtiden i din trädgård, Ylva Arvidsson 

Gaia´s Garden, Hemenway 

Permakultur i ett Nötskal, Patrik Whitefield 

 

Schema/Kursplan med utrymme för lämplig improvisation 

Maj: - Permakultur, vad är det? Introduktion till begreppet PERMAKULTUR, historik, de 

grundläggande principerna och etiken, som vi praktiskt tillämpar senare i kursen.  

Hur designar man sin egen permakulturträdgård? Vi introducerar begreppet 

PERMAKULTURODLING och PERMAKULTURDESIGN. Samtal kring samverkan mellan 

plats, samhälle, resurser och människa. Genomgång av grundläggande begrepp inom praktiskt 

tillämpad permakulturodling. Exempel, diskussioner och övningar. 

Hur bemöter permakulturen vanliga problem inom odling, såsom skadedjur och insekter? Vi lär 

oss viktiga ämnen inom odllingsteori och växtkunskap samt går igenom skillnaden mellan 

perenna och annuella odlingsmetoder. Undervisning inom fleråriga grönsaker, bär nötter, frukter, 

sådd, förkultivering av plantor m.m. Kursdeltagare får vara med och så/förodla perenna 

grönsaker, växter de själva sedan tar med hem mot en valfri donation. Vi vistas en delvis 

utomhus vid vackert väder.  

Hur anlägger man nytt och tar hand om äldre, perenna odlingar? Att på ett hållbart sätt uppnå 

snabba eller långsiktiga resultat. Vi anlägger odlingsbäddar, hämtar gödsel, lagerkomposterar, 

planterar träd, gör jordblandningar återvinner material m.m. Diskution kring vad vi åstadkommit. 

Vi vistas mestadels utomhus vid vackert väder. Samt i medverkar i odlingsgruppen, Tillväxt´s 

Odlingsworkshops i Skogsträdgården Rågsved.  

Juni: - Hur ser den perenna Permakulturträdgården ut? Vi vistas samtliga tillfällen i Stockholms 

Universitets odlingslandskap, campus Frescati vid t-bana Universitetet. Underhåll, observation 

och designövningar utförs. Vi lär känna de perenna växterna i Skogsträdgården samt gör 

studiebesök på den närliggande botaniska trädgården, Bergianska. Viss skörd utförs. Vi vistas 

utomhus, tag med skördepåsar, bra kläder, egna handskar och småspadar/ogräsverktyg.  



Aug-Sept: Design, arbete och studiebesök på olika ätbara landskap! Vi medverkar i 

odlingsgruppen Tillväxt´s Odlingsworkshops, anlägger en permakulturträdgård i Nacka, samt 

gör cirka två stycken studiebesök på olika stadsodlingar, “Takodlarna Sergel”, “ Bellevue” och 

“Skogsträdgården i Bagarmossen”. Vi gör även en naturvandring i “vild” och “styrd” natur, där 

vi letar efter nyttoväxter, läser landskap och begrundar.  

30 Sep. Avslutningsföreläsning ”Pop goes the Garden” med utdelning av Detagarbeviset 

“Introduktion till Permakultur”, kurstillfället hålles i lokalen i Huddinge (i trädgården vid vackert 

väder). Nu får vi bland annat vara med och skörda, smaka skörden, dricka gröna smoothies, 

umgås och grilla på kvällen, m.m.  

 

Övrigt 

Under studietiden informeras kursdeltagarna löpande om events och workshops som sker i 

Permakultur-Stockholm och uppmuntras att närvara. Deltagande i kursen kommer under 

workshop-tillfällena kunna innefatta även andra individer som studerar via Universitetet, är med 

i Tillväxts nätverk eller liknande inblandade. 

Kursavgift: 2600 kr  


