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Läraren: Arbetar med en ettårig träd-
gårdsutbildning för vuxna, som ger kun-
skaper för att arbeta med anläggning, 
skötsel och underhåll av trädgård. Han 
är teknikagronom och byggnadsingen-
jör från fyraårig teknisk linje. Han har 
tidigare arbetat som byggnadsingenjör, 
biträdande expert för FN:s utvecklings-
program i Zimbabwe och på flera olika 
naturbruksgymnasier. 

Aktuella frågor: Elevernas kompe-
tens är efterfrågad hos till exempel kom-
muner, svenska kyrkan och bostadsrätts-
föreningar. Alltfler privatpersoner efter-
frågar också kompetent trädgårdshjälp 
för till exempel trädbeskärning. Det är i 
dag brist på utbildad personal för träd-
gårdsarbete. På trädgårdsmässan i 
början av april finns Jällaskolan på 
plats för att berätta om vuxenutbild-
ningen i trädgård. 

Maskiner: Eleverna får lära sig service 
och underhåll av de olika maskiner som 
används, så att de kan sköta det dagliga 
eller veckovisa underhållet. Det kan vara 
allt från gräsklippare, jordfräsar 
och lövblåsar till traktorer. 

Mark och växter: I utbildningen var-
vas teori om trädgårdsodling och mark- 
och växtbiologi, med praktiska övningar 
på Jällaskolans område. Till exem-
pel hur man planerar en trädgårds-
miljö, mäter upp, planterar och an-
lägger ytor. 

Eleverna: Är mellan 23 och 58 år med olika 
bakgrund och arbetslivserfarenhet. De har valt ut-
bildningen för att till exempel få vara fysiskt aktiva 
utomhus och skapa något 
estetiskt där man ser ett 
tydligt resultat. Anders Hägg 
tycker att det roligaste med att 
jobba som lärare är att se när 
eleverna utvecklas, och att job-
ba ihop. Eleverna är specialister 
inom olika områden, så det finns 
mycket att lära av varandra.

Kollegor: ”Ska man bli mästare på något 
måste man lära av många”. På skolan finns fle-

ra lärarkollegor som är kunniga inom olika 
områden, så att skolan får en bredd i utbild-
ningen.

Nätverk: Anders Hägg är 
ordförande för Naturbruks-
lärarförbundet, en professi-
onsförening inom Naturve-
tarna. Det är en kanal för att 
påverka och kunna utveckla 
utbildningarna. Föreningen 
ger också ett kontaktnät, till 
exempel ordnar de en arbets-

miljöutbildning i slutet av april. 

Omvärlden: Vid besök på elever-
nas praktikplatser hämtas kunskap 
om vad eleverna får göra, vilken ut-
rustning som finns och 
hur detta förändras. 
Genom Erasmus+ har 
vissa elever praktik på 
trädgårdar i till exempel 
England och Frankri-
ke där man lär sig en annan träd-
gårdskultur än i Sverige.

Lövräfsa: Att sköta en utemiljö krä-
ver mycket kunskap. Du måste till ex-
empel veta vad som är gräs och ogräs 
och förstå konsekvenserna av att ta 
ner grenar när man beskär ett träd.  
Detsamma gäller i handelsträdgårdar 
där kunderna förväntar sig att perso-
nalen ska kunna svara på frågor om 
vilka växter som passar i olika växtzo-
ner och lägen.


