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Syftet med denna studie är att undersöka 

vilken roll skolträdgården på en skola i 

Sverige har för eleverna i årskurs 4-6. I 

studien diskuteras kring huruvida eleverna 

känner till att skolträdgården finns och vad för 

möjligheter de anser att de har att besöka den 

under en rast och under skol- och 

fritidsverksamhet. Det diskuteras också kring 

vilka möjligheter de anser att de har till 

undervisning i skolträdgården. 

Studiens teoretiska utgångspunkt grundas i 

John Deweys begrepp Learning by doing, 

knowing by doing. Utifrån en kvantitativ 

ansats genomfördes en enkätundersökning där 

insamlade data utgör resultat i studien. 

Respondenterna är alla elever i årskurs 4-6 på 

den aktuella skolan.  

Studiens resultat visar att många av eleverna 

väljer att besöka skolträdgården under rasten, 

men enligt dem själva, ges inte möjligheter att 

besöka eller få undervisning i den under andra 

delar av skoldagen. Resultatet visar också att 

många av de tillfrågade respondenterna vill ha 

lektioner där och de visar på många exempel 

hur detta kan ske. 

Detta resultat visar att det finns en 

skolträdgård på skolan som skulle kunna 

användas mer i det pedagogiska arbetet än 

vad det gör idag enligt eleverna.  

The aim with this study is to investigate 

what role the school garden at a school in 

Sweden has for the pupils in grades 4-6. The 

study discusses whether the pupils know 

there is a school garden and to which extent 

they consider themselves having the 

possibility to visit it during the schooldays. It 

also discuss which possibilities the pupils 

think they have to get education in the 

school garden. 

The theoretical foundation of this study is 

John Dewey and his statement Learning by 

doing, knowing by doing. Based on a 

quantitative approach, a survey was carried 

out and the result of this study is based on 

the data from the survey. All of the 

respondents are pupils in grades 4-6 at the 

significant school. 

The result of the study shows that many of 

the pupils choose to visit the school garden 

during their school breaks. The pupils think 

that they do not get enough opportunities to 

visit or get education in the school garden 

during the schooldays. The result also shows 

that the pupils would like to get more 

education in the garden, and they have many 

ideas about how that could be done. 

According to the pupils, the school has a 

school garden that the educators at the 

school could use more in their teaching than 

they do today. 
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1. Inledning 

Arbetsmiljöverket har som uppgift att se till att skolans allmänna lokaler är anpassade på ett 

sätt som gynnar elevernas inlärning och välmående. De menar också att skolan måste bidra 

med pausutrymme för eleverna som är avskilt från de ordinarie undervisningslokalerna, 

skolgården nämns som ett sådant utrymme. Det är där eleverna ska ha chans att vila för att 

främja skolarbetet och det allsidiga utvecklandet. Arbetsmiljöverket rekommenderar träd, 

stenar, bänkar, promenadstigar som en del av skolgården. Men det finns inga specifika 

riktlinjer för hur den ska vara utformad (AFS 2000:42). Det har visats att elever själva vill ha 

tillgång till grönområden med ett rikt växt och djurliv på skolgården. De vill ha kunna ha 

valmöjligheten att ha en lugn stund och vila om de vill eller att få leka och utforska i 

spännande miljöer (Titman, 1994).  

Resultatet i litteraturstudien Ett klassrum för alla – skolträdgården och skogen som 

pedagogiskt verktyg (Brag & Johansson, 2017) visade att de elever som hade möjlighet att 

vistas ute i friska luften och helst i grönområden, kände ett lugn och att deras 

koncentrationsförmåga höjdes. När en skolträdgård finns tillgänglig på skolgården skapas en 

miljö där eleverna kan få känna lugn och ro, av att rensa ogräs, vattna eller gräva (Passy, 

2014). En skolträdgård som finns tillgänglig på skolgården kan inte bara skapa bra 

undervisningstillfällen utan också skapa och väcka ett odlingsintresse hos barnen. I en 

undersökning som gjordes, där barn fick undervisning i en skolträdgård, visade resultatet att 

82 % av eleverna kände sig delaktiga under lektionen och upplevde det som ett positivt 

inlärningstillfälle (Maller & Townsend, 2006). 

För att det ska bli en lyckad utomhusundervinsing krävs engagerade pedagoger med 

tillräckliga kunskaper i trädgård och odlingsarbete. I en studie som gjordes där lärare och 

personal intervjuades på en skola, kring vilka hinder de såg med utomhusundervinsing i 

exempelvis en skolträdgård var det engagemanget och pedagogernas egna odlingskunskaper 

som sågs som det största hindret (Dillon et al., 2005). Därför vill jag undersöka med en 

enkätundersökning, hur eleverna på en skola i södra Sverige, ser på sina möjligheter att vistas 

i skolträdgården, både under lektioner och raster. Jag vill också veta hur de uppfattar syftet 

med trädgården, vet alla elever om att trädgården finns? 
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2. Bakgrund 

2.1 John Dewey – learning by doing, know by doing 

Den teoretiska utgångspunkt denna studie kommer utgå från är pragmatismen med den 

amerikanska filosofen och pedagogen (1859-1952) John Deweys begrepp, learning by doing. 

Learning by doing är ett myntat uttryck som används i sammanhang där praktisk undervisning 

sker. Detta är dock inte uttryckets fullständiga formulering, utan det Dewey uttryckte var 

learning by doing, know by doing. Med detta menade han, att när eleverna arbetar praktiskt 

med den teori som de fått i klassrummet och sedan får tillfälle att reflektera, kommer ett 

meningsfullt lärande att ske (Sundgren, 2011).  

Dewey menade att det alltid är utifrån elevernas egna erfarenheter undervisning ska ske, men 

att det inte automatiskt betyder att det blir ett meningsfullt lärande. Här behöver två kriterier 

uppfyllas. Det första kriteriet som beskrivs är att undervisningen behöver utgå från elevernas 

erfarenheter och känslor med ett uppenbart syfte. Här har läraren en viktig roll, då det är hens 

ansvar att skapa lektioner för att tillgodose elevernas behov. Det andra kriteriet menar att 

undervisningen behöver ske i interaktion med andra elever och lärare. Uppfylls båda dessa 

kriterier är chansen hög att ett meningsfullt och bestående lärande kommer att ske (Giles & 

Eyler, 1994). Know by doing är minst lika viktigt som learning by doing, Dewey beskriver att 

den pedagogiska aktivitetens uppbyggnad är av stor vikt för att det meningsfulla lärandet ska 

ske. Här måste läraren eller annan pedagogisk personal ha fyra saker i åtanke när planeringen 

sker. Det första är att aktiviteten ska generera ett intresse, det andra är att det ska vara ett 

tydligt och givande syfte. Det tredje Dewey menade var att det måste finnas ett problem som 

ska lösas för att ta sig vidare och det är viktigt att eleverna själva vill vara delaktiga att lösa 

det. Det sista som nämns är att tiden är en avgörande faktor för att eleverna inte ska tappa 

intresset, därför bör den planerade aktiviteten ha en bra balans när det gäller tidslängden 

(Giles & Eyler, 1994). 

2.2 Skolgården – en central del i skolan 

Det finns fyra element som bör ingå på en skolgård, för att den ska upplevas positiv för 

eleverna både på ett psykiskt och fysiskt sätt. Det första är att det ska vara ett ställe där de kan 

göra något rent praktiskt och samtidigt utmana till att testa nya saker. Det andra elementet är 

en plats där eleverna kan få lugn och ges möjlighet till att reflektera och tänka. Det tredje är 

en plats där de kan få möjlighet till att uppleva nya sinnesintryck. Det sista som nämns är att 

det behöver finnas platser på skolgården där eleverna kan sitta i lugn och ro och bara vara, 
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som t.ex. sitta och prata med en vän (Titman, 1994). Skolgården är en viktig plats för eleverna 

under en skoldag, därför bör utformningen av den tas i noga beaktning för att ge eleverna en 

möjlighet till både lek och vila. Eleverna själva söker efter aktiviteter som är roliga på 

skolgården. I en intervjustudie som gjordes i England där barn i årskurs 5- 6 fick beskriva hur 

de önskar att en skolgård var utformad, visade resultat på sju viktiga delar. (Titman, 1994). 

Här nedan listats de sju saker eleverna anser är roliga och vill ha när det gäller aktiviteter på 

skolgården: 

1. Det ska finnas en nära tillgång till naturen med träd, buskar och växtligheter. 

2. De vill att den ska ha ett rikt djurliv som t.ex. fåglar, harar, fiskar, grodor, fjärilar m.m. 

3. De vill också ha möjlighet att få uppleva naturliga färgskiftningar som de kan 

inspireras av, som t.ex. sand, gräs, barkgångar, vattendrag m.m.  

4. Det ska finnas bekväma och sköna ytor att röra sig på. 

5. Bra ställen att sitta och söka skydd för om det är varmt och soligt. 

6. De tycker också om när det finns små vrån där de kan få sitta avskilt om de önskar. 

7. Det ska finnas tillgång till olika sorters material som går att använda för att skapa och 

vara kreativa med exempelvis kottar, stenar, sand m.m. (Titman, 1994).  

En skolgård som är väl genomtänkt, gärna med naturinslag gör att eleverna rör på sig mer. 

Det har också visats ge många positiva effekter på exempelvis elevernas hälsa, välbefinnande, 

den sociala kompetensen, kunskapsinlärningen m.m. (Folkhälsomyndigheten, 2008). 

Comenius (1592-1670) nämnde redan på tidigt 1600- tal att skolgårdens utformning är minst 

lika viktig som klassrummets. Han menade att eleverna ska känna att de vill vara i skolan och 

hur viktigt det då är med tillgängliga lärmiljöer både inom - och utomhus (Kroksmark, 2008). 

Alla tillgängliga lärmiljöer som finns i skolan är viktiga rum där eleverna ska ha möjlighet att 

ta till sig ny kunskap. De är också till för att skapa relationer och låta eleverna tränas i att 

samarbeta med varandra. Undervisning och vistelse i utomhusmiljö möjliggörs detta 

(O’Brien, 2009). När eleverna erbjuds en skolgård med inslag av grönområden visar detta en 

positiv påverkan på deras fysiska och psykiska välmående. Det visar också att elevernas 

kreativitet i val av lekar ökar om det finns tillgång till t.ex. skog, träd, stenar o.s.v. (Bell & 

Dyment, 2008). Ett problem har dock visat sig vara att eleverna har svårt att koppla 

utomhuslek/vistelse i skolträdgården, till att ett faktiskt lärande kan ske. Då blir det lärarnas 

och egentligen all personal på skolans uppgift att förklara och visa sambandet mellan det som 

görs praktiskt utomhus och med den teori de läst i klassrummet (Dillon et al., 2005). 

Skolgården och dess omgivning finns alltid tillgänglig för inlärning. I en studie där eleverna 
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fick undervisning i olika lärmiljöer, visade resultat att de som fick undervisning utomhus där 

de hade möjlighet att experimentera och uppleva samtidigt som de fick se och höra, fick störst 

kunskapsinlärning. Det visade att det var ca 40 % av de elever som deltog i studien som 

gynnades av lär-strategin, lära genom att göra (Turtle, Convery & Convery, 2015). 

2.3 Vad säger styrdokument?  

Det finns inga övergripande regler för hur en skolgård ska vara utformad, utan det är något 

som ligger på varje enskild skolhuvudman. Däremot står det i Läroplanen (2017) under 

skolans uppdrag att skolan har som uppdrag att tillgodose elever med dagliga fysiska 

aktiviteter för att skapa lärande. Detta kan göras i samband med skapande arbete och lek 

(Skolverket, 2017). 

I kursplanen för biologi står det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla “[...] nyfikenhet på 

och intresse för att veta mer om sig själva och naturen” (Skolverket, 2017). Genom att vistas 

och även undervisas utomhus utvecklas elevernas sociala kompetens där samarbetsförmågan 

är den som tränas mest. Detta skapar i sin tur möjligheten att gemensamt med klasskompisar 

undersöka naturen på ett laborativt och positivt sätt (O’Brien, 2009).  

”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap 

för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi 

har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och 

estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.” (Skolverket, 

2017). 

För att få möjlighet till detta behöver eleverna visa förmågor som beskriva, förklara, granska 

och kommunicera (Skolverket, 2017). Det finns studier som visar att eleverna genom 

undervisning utomhus faktiskt utvecklar dessa förmågor bättre än de elever som undervisas i 

det traditionella klassrummet. I en studie där två klasser jämfördes, fick den första klassen 

traditionell undervisning och den andra klassen fick utomhusundervinsing. Resultatet i studien 

visade att de elever som fick utomhusundervinsing fick ökad observationsförmåga, en ökad 

förmåga att jämföra samt att deras förmåga att kommunicera blev bättre (Perko, 2012).  

2.4 Skolträdgården  

En skolträdgård är ett pedagogiskt klassrum, där syftet är att förena den teoretiska kunskapen 

från klassrummet med det praktiska som utförs i trädgården (Åkerblom, 1990). I början på 

1900- talet var skolträdgården en viktig del i skolan och eleverna fick undervisning i 
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trädgårdsskötsel. Detta behövdes då det fanns ett stort behov av att odla egna grönsaker för att 

kunna klara sig rent ekonomiskt. Det var dock inte det enda syftet med odlingarna på skolan 

utan dessa anlades också för att skapa och väcka ett odlingsintresse hos eleverna. 

Trädgårdsskötsel plockades bort ur läroplanen på 1960-talet, då behovet av att odla sin egen 

mat inte längre var lika aktuell eftersom Sveriges ekonomi såg bättre ut. I dag har 

skolträdgården återigen blivit aktuell, då människor blivit alltmer medvetna om vår miljö och 

hälsa (Åkerblom, 1990). 

Idag kan en skolträdgårdsodling användas i många olika syften. Den kan användas av 

pedagoger för att ge eleverna kunskap i flera olika ämnen i skolan (Graham, Feenstra, Evans 

& Zidenberg- Cherr, 2004). I en studie där ett antal elever blev intervjuade kring hur de 

upplevde undervisning i deras skolträdgård visade resultatet att undervisning i en skolträdgård 

ger bäst kunskapsresultat för eleverna om de ser en tydlig koppling till ämnet. Eleverna 

upplevde att detta faktiskt sker, när det praktiska arbetet de utfört i trädgården tas med in i det 

teoretiska klassrummet (Dillon et al., 2005). Skolträdgården kan också användas som ett 

komplement till andra undervisningsmetoder där lek och rörelse är i fokus (Åkerblom, 2005). 

Genom att leka lekar i skolträdgården, exempelvis att gå barfota i jorden för att känna jorden, 

ges eleverna tillfällen att reflektera och resonera kring vad de upplever och detta skapar 

meningsfulla sammanhang där kunskap skapas (Williams & Brown, 2012). Det visar också att 

de elever som vistas i grönområden som finns på skolgården känner en minskad känsla av 

stress. De beskriver dessa områden som lugna och avkopplande. Detta har visats i en studie 

som genomfördes i USA, där elever har blivit intervjuade om vad för roll deras skolgård har 

för dem (Chawla, Keena, Pevec & Stanley, 2014). 

De skolor som har en skolträdgård på skolgården erbjuder eleverna en daglig naturkontakt där 

de själva kan vara delaktiga i odlandet och framförallt se ett aktivt händelseförlopp t.ex. från 

ett frö till en blomma (Åkerblom, 2005). Om eleverna görs delaktiga i trädgårdsarbete kan 

självkänslan stärkas genom att de får se hur arbetet de utfört verkligen är av betydelse. Detta 

skapar i sin tur en känsla av att lyckas (Passy, 2014).  

Dock finns det en del hinder för att skolor ska anlägga skolträdgårdar, och oftast handlar det 

om pedagogernas egen osäkerhet kring deras odlingskunskaper. Det har också visat i studier 

där lärare har intervjuats att de upplever att tiden inte räcker till. De menar också att den 

stöttning som krävs från skolledningen vid anläggningen, inte alltid funkar då ledningen inte 

prioriterar utomhusundervinsing i exempelvis en trädgård (Dillon et al., 2005). 
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2.5 Barns uppfattningar om undervisning i skolträdgården 

Flera elever i årskurserna 4-6 som deltog i en studie jämför arbetet de utför i skolträdgården 

med att ta hand om en liten bebis. De beskriver att trädgården behöver samma skötsel och 

omtanke som ett litet barn, för att den ska växa och gro. De kan faktiskt se en direkt koppling 

med det arbete de utfört i trädgården för att plantan ska gro (Chawla et al., 2014). Just att se 

skillnad på lek och faktiskt undervisning när de befinner sig i skolträdgården, är en av de 

svårigheter elever uttrycker med undervisning i en skolträdgård. Här blir lärarens roll extra 

viktig då de behöver ge eleverna de rätta verktyg som krävs för att koppla ihop det praktiska 

arbetet med teori (Dillon et al., 2005). 

I en intervjustudie där skolor med olika undervisningsformer jämförs, beskriver eleverna som 

går i årskurs fyra och fem om friheten av att undervisas i skolträdgården som något positivt 

för hela klassen även för läraren. De menar att det blir ett mer tillåtande klimat under dessa 

undervisningstillfällen. Vidare beskriver en annan elev som deltog i studien att denna sortens 

undervisning gynnar samarbetsförmågan betydligt. Hen menar att i skolträdgården blir det 

lättare att samarbeta med de som man i vanliga fall inte brukar umgås med (Passy, 2014). 

Undervisning i skolträdgård ger eleverna utrymme och bättre verktyg för att hantera 

konflikter. I en intervjustudie där eleverna från en årskurs fyra i Danmark, beskriver 

konflikterna som sker i ett vanligt klassrum som mycket energikrävande, både för dem själva 

och den undervisande läraren. När eleverna befinner sig i skolträdgården upplever de, att det 

sällan uppstår några konflikter. Om konflikter ändå uppstår är det enklare för dem att hantera 

det utomhus i skolträdgården, då det bara är att gå ifrån gruppen en stund för att lugna sig 

(Malberg Dyg & Wistoft, 2018). Elever som har svårigheter med att lyckas i den vanliga 

undervisningen, uttrycker att när de får undervisning i en skolträdgård och kan se hur deras 

handlingar ger ett resultat, infinner sig en känsla av att lyckas och att detta i sin tur höjer 

självkänslan (Dillon et al., 2005). Elever med diagnoser som ADHD, berättar att de känner sig 

mindre stressade när de får vara utomhus som t.ex. i en skolträdgård och arbeta. De beskriver 

också att det blir lättare för dem att kontrollera sin egen ilska när de undervisas utomhus (Roe 

& Aspinall, 2011). 

Elever som får möjligheten att undervisas utomhus i en skolträdgård har visat att de kan 

koppla saker till olika sinnesintryck som de får av naturen runtomkring. En pojke som går i 

årskurs fem berättar från en intervjustudie att när han hörde fåglarna kvittra och löven som 

prasslade i vinden, blev han nyfiken på hur många olika sorters träd och löv det fanns. Här 
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menas att det faktiskt skapas tillfällen för eleverna att söka mer information och fakta kring 

den omgivning de befinner sig i när de är utomhus. Elever beskriver också att de upplever 

lektionerna i skolträdgården roligare och att det är lättare att lära sig här (Dillon et al., 2005). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka vilken roll skolträdgården har för eleverna som går på 

skolan.  

Detta syfte vill jag uppfylla genom att besvara följande frågeställningar: 

 Har eleverna kännedom om att skolträdgården finns? 

 Vad är elevernas uppfattning om skolträdgården och vad undervisning i en 

skolträdgård innebär? 

 Vilka möjligheter har eleverna att besöka skolträdgården enligt dem själva? 
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4. Metod och material 

Den här delen kommer att beskriva studiens metod, de forskningsetiska principer som gäller, 

urval av skola och respondenter samt tillvägagångsättet för studien. 

4.1 Metodval 

Den här studien grundas i en kvantitativ enkätundersökning. Enkäten består av frågor som har 

direkt koppling till studiens syfte. En kvantitativ undersökning handlar om numerisk 

datainsamling för att mäta skillnader och relationer av olika indikatorer i ett fenomen 

(Bryman, 2008). Valet av kvantitativ enkätundersökning grundas i studiens syfte, för att ta 

reda på vilken roll skolträdgården har för eleverna i åk 4-6 på den aktuella skolan. Genom en 

enkätundersökning görs det möjligt att ta reda på studiens syfte då deltagandet är högt, och 

ledningen på skolan ser deltagandet i studien som något positivt för eleverna. Bryman (2008) 

skriver att en av fördelarna med en kvantitativ studie är att det är möjligt att mäta de 

bakomliggande orsakerna till varför ett fenomen är på ett visst sätt. Detta görs genom att ta 

reda på vilka oberoende och beroende variabler det finns som ökar eller minskar, i detta fall, 

skolträdgårdens roll för eleverna (Bryman, 2008). 

Fördelarna med att använda en kvantitativ enkätundersökning kan ses som flera, Bryman 

(2008) beskriver det som fyra intresseområden. I mätningen som är det första området, menar 

han att det går att mäta små skillnader mellan människor samt att en kvalificerad mätning ger 

studien en bra följdriktighet. Kausalitet innebär att du som kvantitativforskare vill beskriva 

varför vissa fenomen är på ett visst sätt och inte hur det är. Generalisering kan med fördel 

göras i ett resultat där data kommer från en kvantitativ studie, då det representativa urvalet 

och svarsfrekvensen oftast är ganska hög. Syftet med den här studien är enbart att göra 

generaliseringar kring resultatet på den aktuella skola. Replikationens innebörd i en 

kvantitativ studie är stor då, det är där forskaren försäkrar sig om att studiens resultat inte har 

någon påverkan från sig själv eller andra yttre faktorer. 

4.2 Enkätens utformning 

Enkäten består av 12 slutna frågor samt fyra öppna frågor. De slutna frågorna har ordinalskala 

som svarsalternativ. Lindgren beskriver ordinalskala som ett svarsalternativ där man använder 

sig av likertskala, på detta vis får man fram ett värde av det som har rangordnats (2015). De 

slutna frågorna används dels för att kunna jämföras med varandra samt för att de är lättare för 

respondenten att besvara (Bryman, 2008). Dock finns det en risk med slutna frågor, om det 
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inte finns något alternativ som passar in på respondenten, kanske denne väljer att inte svara, 

därför har detta tagits i beaktning vid utformandet av enkätfrågorna (Bryman, 2008).  

De öppna frågorna som finns med i enkäten, kan ses som ett komplement till de slutna 

frågorna. I dessa får eleverna svara med egna ord och utifrån sina egna erfarenheter (Bryman, 

2008). Frågorna är formulerade för att svara på studiens frågeställningar och syfte. 

4.3 Urval  

Studien genomfördes på en skola i södra Sverige, där utformningen av skolgården bidrog till 

valet av skola. Enkäten har besvarats av 161 elever på den aktuella skolan. Eleverna går i 

årskurs fyra, fem och sex. Det är ungefär hälften pojkar och hälften flickor. 

4.4 Skolträdgården i studien 

På den aktuella skolan pågick sedan en tid planering för att förbättra utomhusmiljön. På 

initiativ av forskare på HLK genomfördes en workshop på skolan om hur en skogsträdgård 

kan användas i undervisningen och om hur en skogsträdgård kan anläggas. I workshopen 

behandlades allt från skogsträdgårdens struktur, anläggande och exempel på 

undervisningsmoment om rotsystem, nedbrytare och pollinering. Den leddes av personal från 

skogsträdgården i Holma och de har stor vana att arbeta på ett pedagogiskt sätt i trädgården 

med barn (Arvsfonden, 2015). Skolans rektor såg initiativet som något väldigt positivt för 

skolan och en skolträdgård anlades under 2016. I projektet ingick ett antal intresserade lärare i 

förskoleklass, en fritidspedagog, vaktmästare samt kökschef, dessa deltog i planering och 

anläggningsarbetet. Personalen diskuterade under ett flertal personalmöten var trädgården 

skulle kunna anläggas. Under dessa uttrycktes många olika intressen och en del uttryckte 

rädsla inför anläggningen. En del var oroliga att lokaliseringen av trädgården skulle stjäla yta 

för eleverna och att de då inte skulle kunna leka och springa som de ville. Efter en 

rundvandring på skolgården kunde de identifiera lämpliga lokaliseringar av en liten 

skogsträdgård. Personalen som deltog i anläggningsprojektet samt rektorn valde gemensamt 

en plats på cirka 8 kvadratmeter där trädgården skulle placeras. Det var en plats som var 

bevuxen med ölandstok och inte nyttjades på något annat sätt. Fördelen med platsen är att den 

har söderläge. Precis innan sommaren kom kommunen och avlägsnade buskarna, bytte ut 

jorden till matjord samt flyttade på ett staket. Rektorn på skolan prioriterade att låta de 

förskoleklasser som uttryckt intresse att få fortsätta med skogsträdgårdsprojektet få göra detta 

genom sina skolår upp till och med årskurs 6. En av förskoleklasserna, deras lärare, 

vaktmästaren och den ansvarige fritidspedagogen satte igång att plantera tillsammans. De 
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planterade vinbärsbuskar, smultron, citronmeliss, dragon, spansk körvel, jordgubbar, mynta 

av olika slag samt en del ettåriga plantor som tomat, squash. Dessa var donerade av personal 

och anhöriga till elever. Efter den insatsen användes trädgården ett fåtal tillfällen i 

undervisningen. Barnen i förskoleklass tillverkade bland annat skyltar med växternas namn 

och tränade därmed skrivning. Efter det har fritidspedagogen med ansvar för rastaktiviteter 

och skolskog varit den drivande tillsammans med vaktmästaren. Fritidspedagogen har varit 

den som funnits på plats i trädgården och vissa dagar och handlett de barn som visat intresse 

att delta i plantering, ogräsrensning på sina raster. Fritidspedagogen gör varje vecka ett 

schema med rastaktiviteter där barn är välkomna att delta, vissa veckor är arbete i 

skolträdgården en aktivitet. Det har varit en populär aktivitet med engagerat deltagande. I 

vissa av aktiviteterna har vaktmästaren deltagit och bidragit med utrustning, han har också 

varit med vid plantering av fruktträd och bärbuskar. Han tog även hand om bevattningen 

under de första sommarloven. Två forskare från HLK har vid några tillfällen också funnits på 

plats vid rastaktiviteterna för att hjälpa till med ogräsrensning och plantering (E. Almers, 

Personlig kommunikation, 2 Maj, 2018). 

4.5 Studiens genomförande 

Jag kontaktade skolans rektor för att få ett godkännande att genomföra studien. Enkäterna 

lämnades på skolans administrationsavdelning, som sedan vidarebefordrade dessa ut i 

respektive klass. När enkäterna var ifyllda kontaktade skolan mig via telefon och jag kunde 

samla in materialet. Av de ca 200 enkäter som lämnades var det 161 stycken som var 

besvarade. Bortfallet är oklart då det lämnades ut 25 enkäter i varje klass utan vetskap om hur 

många elever det går i varje klass.  

4.6 Etiska överväganden 

Studiens enkätundersökning kommer att utgå från de forskningsetiska principer som gäller. 

Med detta menas: informationskravet, där alla berörda personer ska informeras om syftet för 

undersökningen. Detta görs i enkäten då jag valt att beskriva syftet med studien som en 

inledning i enkäten. 

Samtyckeskravet, där deltagarna själva väljer om de vill delta eller inte. Här är lärarna 

informerade om att de elever som inte vill delta i undersökning inte behöver detta och kan 

bryta sitt deltagande om de önskar.  
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Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter kring de personer som deltar ska förvaras 

oåtkomligt för någon annan än forskaren själv. Samt nyttjandekravet där alla de uppgifter som 

samlats in om en enskild person endast får användas för forskningsändamålet. Eleverna 

kommer att svara på enkäterna anonymt vilket gör att resultatet inte kan kopplas till någon 

specifik individ (Bryman, 2008).  

4.7 Reliabilitet och validitet 

Extern reliabilitet visar på studiens följdriktighet och huruvida studien kan upprepas vid ett 

senare tillfälle och att resultatet blir detsamma. Den externa reliabiliteten kan förändras 

beroende på ett varierande deltagande, såsom sjukdomsfrånvaro eller annan frånvaro. I denna 

studie blev svarsfrekvensen hög på grund av att respondenterna i studien är elever och de 

svarade på enkäten under lektionstid. Urvalsstorleken kan också spela en roll för huruvida 

studiens reliabilitet kan påverkas. Validiteten visar hur pålitlig studiens mätningar är och om 

studien verklig mäter det som den syftar till. Därför är enkätfrågorna och hur de konstrueras 

viktiga vid en kvantitativ enkätundersökning. I denna studie utgår enkätfrågorna ifrån studiens 

syfte och frågorna är noga utvalda för att besvara de frågeställningar som finns kopplade till 

studiens syfte (Bryman, 2008). 

4.8 Analys av data 

Analys av data utgick ifrån studiens syfte och dess frågeställningar. Efter insamling av 

enkäterna, fördes all data in i statistikdataprogrammet SPSS. Där varje svarsalternativ tilldelas 

ett eget värde. Felsvar det vill säga om respondenten valt att inte svara på frågan, förs också in 

och har ett eget värde. Detta görs för att få fram numeriskdata, utifrån detta skapade jag 

frekvenstabeller för att se den procentuella skillnaden. Därefter skapades stapeldiagram som 

används för att redovisa resultatet av enkätsvaren. Enkäter med oseriösa svar har jag valt att 

inkludera i analysen. Detta gjordes för att inte alla svar ansågs som oseriösa utan något 

enstaka svar i enkäten. 

Jag har valt att dela in resultatet i tre kategorier för att öka tydligheten i hur det svarar på 

studiens syfte. De diagram som svarar för vilken roll skolträdgården har för eleverna på 

skolan ligger under rubrik ett: Vad för roll har skolträdgården för eleverna? De Resultat9 

som visar på vilka förutsättningar eleverna själva upplever att de ges under skoltid att besöka, 

undervisas i skolträdgården placeras under rubrik två: Vilka förutsättningar finns till besök i 

skolträdgården? Under den sista rubriken placeras de diagram som visar på hur eleverna 
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själva önskar använda skolträdgården under skoldagen samt vad de tror en skolträdgård kan 

ha för syfte: Elevernas egna uppfattningar av skolträdgården. 

Även de öppna frågorna som finns med i enkäterna har kategoriserats in i de olika rubrikerna. 

Detta gjordes på följande sätt: de frågor där eleven svarar på när de besöker skolträdgården 

frivilligt hamnade under rubrik ett. De frågor där eleven svarar på frågor kring skolträdgårds 

besök under skoltid, här inkluderas både lektioner och fritidsverksamheten, hamnar under 

rubrik två. De frågor där eleven svarar på vad de själva upplever hamnar under rubrik tre. I 

några av de öppna frågorna har små grammatiska ändringar gjorts för att öka tydligheten i 

svaret. Resultatdelen består av stapeldiagram och ett cirkeldiagram som är tolkade utefter de 

tre kategorierna som nämndes ovan. I de öppna frågorna presenteras resultatet i form av citat 

gjorda av eleverna.  
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5. Resultat 

5.1 Vad för roll har skolträdgården för eleverna? 

Den inledande frågan i enkäten, frågar efter vilka olika aktiviteter som finns tillgängliga på 

skolgården. Syftet med frågan är att få en överblick av hur många elever som har vetskap om 

skolträdgården. Av resultatet går utläsa att ca 94 % (150) av eleverna vet att det finns en 

skolträdgård. Detta är en flervalsfråga där de resterande svarsalternativen visar på ungefär 

samma resultat. Av figur 1 framgår vilka av alternativen eleverna vet finns på skolgården. De 

svar eleverna har ringat in placeras i ja stapeln och de alternativ som eleverna inte känner till 

placeras under nej stapeln. De flesta av de svarande eleverna vet att det finns en skolträdgård, 

en gungställning, klätterställning, kingrutor, rink, fotbollsplan och rutschkana tillgänglig på 

skolgården. Det finns ingen gungbräda på skolgården därför det avvikande svaret. Elevernas 

svar stämmer bra överens med de faktiska förhållandena, dock visar det att något färre elever 

känner till skolträdgården men det är ingen signifikant skillnad. 

 

Figur 1. Fråga 1: Vilka av alternativen finns på er skolgård? 

  

150
159 159 154

158 156 155

2
11

2 2
7

3 5 6

159

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

A
N

TA
L 

EL
EV

ER

Ja Nej



15 

 

Fråga två och tre i enkäten frågar hur viktigt det är att en skolträdgård samt en klätterställning 

finns på skolgården, här får eleverna svara genom att gradera sitt svar. I figur 2 visas en 

jämförelse där elevernas svar från fråga två och tre har jämförts. Diagrammet visar att cirka 

40 % (61) av eleverna tycker att klätterställningen är viktig och att ca 30 % (47) tycker att 

skolträdgård är viktig. Av de svarande elever tycker 25 % (40) att skolträdgården är ganska 

viktig och ca 4 % (6) att den är jätteviktig som en del av skolgården. Resultatet visar också att 

ca 42 % (67) av eleverna tycker att skolträdgården är oviktig och ca 29 % (46) tycker att 

klätterställningen är oviktig. Elevernas svar visar att något fler elever tycker att 

klätterställning är viktigare än skolträdgården. Det visar också elever tycker att skolträdgården 

är oviktigare än klätterställningen. 

 

Figur 2. Fråga 2 och 3: Hur viktigt tycker du att det är med en klätterställning/ skolträdgård, 

på skolgården?  
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Fråga 4 i enkäten frågar hur ofta eleverna har besökt skolträdgården under en rast. Syftet med 

frågan är att ta reda på hur många av eleverna som väljer att besöka skolträdgården av egen 

vilja samt om det har någon betydelse i vilken årskurs eleverna går. Ur figur 3 framgår det att 

ca 40 % (63) av de svarande eleverna har besökt skolträdgården 1-5 gånger under en rast. 

Efter en analys av detta resultat framkom det att ca 26 stycken av de elever som besökt 

skolträdgården 1-5 gånger går i årskurs fyra, 21 stycken går i årskurs fem och 12 stycken i 

årskurs sex. 4 stycken av de svarande har valt att inte skriva vilken årskurs de går i. Det är    

55 % (88) av eleverna som ringar in att de aldrig har besökt skolträdgården under en rast. Ur 

elevsvaren går se att det är en liten andel fler elever som aldrig besökt skolträdgården än de 

elever som har besökt den en eller flera gånger, dock ingen signifikant skillnad. 

 

Figur 3. Fråga 4: Hur många gånger har du besökt skolträdgården, på rasten? 
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”Jag letar efter något att äta”. Av de elevsvar som finns går att läsa att eleverna antingen 

bara har gått förbi och tittat på trädgården eller deltagit i någon form av trädgårdsarbete. 

5.2 Vilka förutsättningar finns till besök i skolträdgården? 

Här nedan redogörs vad eleverna anser att de får för förutsättningar till att besöka 

skolträdgården, både i undervisningssyfte samt under fritidsverksamhet. I fråga sex har 

eleverna fått ange hur ofta de har besökt skolträdgården under fritidsverksamhet. Syftet med 

denna fråga är att se om de elever som går på fritidsverksamhet efter skolan anser att de ges 

möjlighet att besöka skolträdgården. Ur resultatet framgår att ca 94 % (150) av eleverna aldrig 

har besökt skolträdgården med fritids och ca 10 % (6) har valt att inte svara på denna fråga. 

Anledningen till att de är många som svarat aldrig eller valt att inte svara på frågan kan bero 

på att de inte går på fritids och inte ser frågan som relevant.  

 

Figur 4. Fråga 6: Hur många gånger har du besökt skolträdgården, med fritids? 
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Fråga sju i enkäten vill ta reda på om eleverna vill besöka skolträdgården under deras 

fritidsverksamhet. Syftet är att se om ett intresse finns hos eleverna att faktiskt besöka 

skolträdgården med fritids, oftare än vad de gör i dagsläget. Resultatet visar att ca 76 % (123) 

av de svarande inte vill besöka skolträdgården med fritids.  

 

Figur 5. Fråga 7: Hur ofta skulle du vilja gå till skolträdgården med fritids? 

Fråga åtta i enkäten är en öppen fråga och frågade: Vad gjorde ni när ni besökte 

skolträdgården med fritids? Här är av intresse att ta reda på vad eleverna gör i 

skolträdgården under fritidsverksamheten och om kunskap har befästs. De flesta väljer att inte 

svara på frågan men en del av eleverna svarar här att de inte går på fritids.  
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På fråga nio ska eleverna svara på hur många gånger de har haft lektion i skolträdgården, här 

är syftet att se hur många elever som anser att de fått någon form av undervisning i 

skolträdgården. Figur 6 visar att ca 93 % (149) av de elever som svarat på frågan, aldrig har 

haft lektion i skolträdgården och ca 6 % (8) svarar att de har haft minst en lektion i 

trädgården. Sammanfattningsvis går det att läsa ur resultatet att det är få elever som anser att 

de fått möjlighet till undervisning i skolträdgården. 

 

 

Figur 6. Fråga 9: Hur många gånger har du besökt skolträdgården under en lektion? 
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I fråga 10 ska de elever som har haft lektion i skolträdgården ringa in de ämnen de haft 

lektion i. Här fanns ett intresse av att ta reda på i vilka ämnen eleverna fått undervisning i 

skolträdgården. Ur cirkeldiagrammet nedan går att läsa att det är ca 6 % (9) av eleverna som 

haft lektion i NO. I matematik var det ca 4 % (6) av eleverna som fått undervisning och i 

idrott ca 3 % (4). 

Figur 7. Fråga 10: I vilka ämnen hade ni lektion? Cirkeldiagrammet visar antal elever som 

svarat att de fått undervisning i respektive ämne. 

 

Fråga 11 är en öppen fråga: Vad handlade lektionen om? Här är det av intresse att se om de 

elever som haft lektion i trädgården, kommer ihåg vad lektionen handlade om för att se om 
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en elev som ringat in NO: ”Om naturen och kretsloppet” En annan elev som också ringat in 

NO skriver: ”Vi skulle kolla på trädgården.” En elev som ringat in matematik skriver: ”Vi 

lärde oss gånger.” En annan elev som ringat in idrott skriver: ”Vi hade att man ska springa 

runt och kryssa för rätt svar.” En elev skriver liknande: ”Vi har haft idrott man skulle 

springa runt hela skolan.” Många elever väljer använda denna fråga till att svara att de inte 

haft någon lektion i trädgården. Ur enkätsvaren går läsa att det är få elever som haft lektion i 

skolträdgården men av de elever som har haft är NO det ämne som flest blivit undervisade i. 
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 5.3 Elevernas egna uppfattningar av skolträdgården. 

Här nedan presenteras resultatet av hur eleverna upplevde att ha lektion i trädgården, hur ofta 

eleverna själva skulle vilja ha undervisning i skolträdgården, samt vad de tror att de kan lära 

sig genom att besöka eller arbeta i trädgården under en lektion. Figur 8 visar resultatet på 

frågan hur eleverna upplevde att ha lektion i skolträdgården. Cirka 1 % (2) av de svarande 

eleverna ringade in mycket bra, ca 9 % (14) ringade in bra, 6 % (9) av eleverna ringade in 

dåligt och 13 % (21) ringade in mycket dåligt. Cirka 71 % (115) av eleverna valde att inte 

svara på denna fråga. Svaren på dessa frågor tyder på att de flesta av eleverna inte har fått 

undervisning i skolträdgården och inte tycker att det är relevant att svara på frågan.  

 

Figur 8. Fråga 12: Hur upplevde du att ha lektion i skolträdgården 

I fråga 13 i enkäten (figur 9) ska eleverna svara på hur ofta de vill ha lektion i skolträdgården. 

Syftet med denna fråga är att se om det finns något intresse hos eleverna att ha lektioner i 

skolträdgården. Ur resultatet går att läsa att ca 4 % (6) av eleverna vill ha lektion där ofta.    

23 % (37) svarar att de vill ha lektion i trädgården ibland och 24 % svarar att de vill ha det 

sällan. Ur resultatet går läsa att 41 % (66) svarar att de aldrig vill ha lektion i skolträdgården. 
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Figur 9. Fråga 13: Hur ofta skulle du vilja ha lektioner i skolträdgården? 

Fråga 14 i enkäten är en öppen fråga och frågar: Vad tror du man kan lära sig i en 

skolträdgård? Den här frågan är av intresse för att se vad eleverna själva anser att de kan ha 

för nytta av en skolträdgård i undervisningen. I enkätundersökningen har 43 % (69) av 

eleverna har valt att svara på den här frågan. Flera av eleverna skriver att de kan lära sig att 

odla och vad olika växter heter. En elev skriver: ”Man kan lära sig hur växterna ser ut under 

jorden.” En annan elev skriver: ”Hur lång tid det tar för olika växter att växa.” En tredje elev 

skriver: ”Hur växter växer upp och hur man sköter om en trädgård. Vad växter kan hjälpa oss 

med. En del av eleverna kopplar skolträdgården till de ämnen som de undervisas i, här skriver 

en elev ”Man kan väl hitta olika material, räkna matte m.m.” Tre elever skriver att det går att 

använda sig av skolträdgården i NO undervisningen. Där skriver en elev: ”Om växter och jord 

i NO.” Några andra elever skriver att hemkunskap är ett ämne där skolträdgården skulle 

kunna användas. Två av eleverna kopplar sina svar till sin egen hälsa och skriver följande: 

”Hur man får bra kondition” och ”På vilken mat kan man leva bra på”. En sista elev skriver: 

” Spela fotboll och träffa kompisar”. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Nedan kommer studiens metodavsnitt att diskuteras. Jag kommer att diskutera kring vilka för 

och nackdelar jag sett under studiens gång, då det gället metodval, enkätutformningen samt 

studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Den kvalitativa enkätundersökningen gav 

möjligheten att få svar på det syfte och de frågeställningar den här studien grundas i. Den 

berörda skolan var till stor hjälp vid förankringen av enkäten till eleverna i respektive klass. 

Detta underlättade den administrativa delen väsentligt, då det inte blev någon lång väntan på 

att få tillbaka ifyllda enkäter. Av intresse hade varit att även låta elever i f-3 svara på enkäten 

för att se om resultatet hade fått ett annorlunda utfall.  

6.1.1 Enkätfrågornas utformning 

Studien hade med fördel kunnat föregås av en testgrupp för att få en säker bild över att 

enkätfrågorna frågar efter det som är tänkt. Några av de frågor som finns med i enkäten hade 

kunnat justeras eller plockats bort för att underlätta för respondenten. Istället upprepas svar 

eller svarar eleven inte alls. Ett fåtal av enkätsvaren kan inte ses som seriösa då respondenten 

valt att ringa in alla svarsalternativ. Jag anser att dessa inte påverkar studiens resultat på något 

negativt sätt. Jag kan också i efterhand se att frågorna som berör elevernas fritidsverksamhet 

kanske inte är av relevans då den åldersgrupp som eleverna befinner sig i oftast inte går på 

fritids, detta var något som kom fram i resultatet. Önskvärt hade varit att få närvara när 

eleverna svarade på enkäten, för att förklara eventuella missförstånd och frågor som kan ha 

uppstått. Detta var inte möjligt då tidsperspektivet blev den bidragande faktorn.  

6.1.2 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

Enligt Bryman (2013) vill man i en kvantitativenkätundersökning kunna generalisera 

resultatet, för att kunna göra det krävs det att få fram ett representativt urval. Jag anser att min 

studie har ett representativt urval då respondenterna tillhör den gruppen studien syftade till att 

mäta. Syftet med den här studien är att se vad för roll den lilla skolträdgården har för eleverna 

på skolan. Svarsfrekvensen är hög och efter analys av enkätsvaren har syftet och de 

frågeställningar som finns blivit besvarade, därmed anser jag att studien har ett trovärdigt 

resultat. Nedan kommer begreppet extern reliabilitet att förklaras och vad jag anser om denna 

studies externa reliabilitet. Bryman (2013) förklarar att en studies reliabilitet anses hög om det 

går att upprepa studien och få ett liknande resultat. Den här studien syftar enbart till att mäta 
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ett resultat på den utvalda skolan. En liknande mätning skulle kunna ge ett annat resultat om 

den utförs på en skola där de exempelvis använder sig av undervisning i en skolträdgård. 

6.2 Resultatdiskussion 

Här nedan kommer diskuteras det resultat som skrivits fram, det kommer att diskuteras under 

tre olika rubriker. Den första rubriken behandlar den diskussion som berör vad för roll 

skolträdgården har för de elever som går på skolan. Under den andra rubriken kommer 

diskussioner kring hur eleverna uppfattar deras möjligheter till att få vistas i skolträdgården i 

undervisning och på fritids. Till sist kommer elevernas egna uppfattningar om vad en 

skolträdgård kan ge dem för möjligheter att diskuteras.  

6.2.1 Hur stor betydelse har skolträdgården för eleverna 

Syftet med den första frågan i enkäten är att få en bild över hur många av eleverna som 

känner till vad för olika rastaktiviteter det finns att underhålla sig med på skolgården (Fig.1). 

De flesta av eleverna vet vad som finns på skolgården. En skolgård som har flera 

valmöjligheter för en aktiv eller återhämtande rast sägs gynna elevers psykiska och fysiska 

välmående. Skolträdgården som finns tillgänglig på skolgården ger de elever som väljer att 

vistas där under rasten en större förmåga att leka fantasifulla lekar på ett kreativt sätt 

(O’Brien, 2009; Bell & Dyment, 2008). Klätterställningen är en populär aktivitet på 

skolgården där eleverna gärna uppehåller sig under rasten. Därför gjordes en jämförelse 

mellan klätterställningen och skolträdgården för att se om de har olika betydelse för eleverna 

(Fig. 2). Resultatet visar genomgående att klätterställningen har större betydelses för dem än 

skolträdgården. Det är 40 stycken av de svarande eleverna som tycker att skolträdgården är 

ganska viktig och 47 som tycker att den är viktig. Detta tyder på att mer än hälften av eleverna 

anser att trädgården är viktig för dem men i olika grad. Detta indikerar på att det inte beror på 

slumpen utan att det är statistiskt signifikant, dock har ej någon statistisk analys gjorts av 

dessa data.  

Det som går att läsa ur resultatet är att de elever som besöker trädgården ofta uttrycker ett 

intresse för odling, en del av eleverna mer och andra mindre. När eleverna har en skolträdgård 

att nyttja höjs möjligheterna för att ett odlingsintresse ska utvecklas. Det kan också påverka en 

förståelse för att maten vi odlar och sedan äter påverkar dem på ett positivt sätt Åkerblom, 

1990). Därför bör dessa elever uppmuntras till att besöka skolträdgården för att den ska kunna 

fortsätta ha en viktig roll för eleverna. För att en skolträdgård ska få den rollen för eleverna 
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krävs pedagoger som kan hjälpa dem att se kopplingen emellan att odla sin egen mat med 

miljö och hälsa (Åkerblom, 1990).  

De elever som besöker skolträdgården en eller flera gånger under rasten beskriver att de 

hjälper till med trädgårdsarbete i form av plantering, ogräsrensning och bevattning. Då vi vet 

att trädgårdsskötsel är en återkommande rastaktivitet har de troligtvis utfört detta under något 

av dessa tillfällen. En av de avgörande faktorerna för att eleverna ska behålla intresset för 

odling är just att planera och tidsbegränsa aktiviteten, detta blir en optimal tidsbegränsning då 

aktiviteten tar slut när rasten är slut (Giles & Eyler, 1994).  

För en del av eleverna är skolträdgården helt oviktig och förklaringen kan vara att de inte fått 

möjligheten att besöka trädgården med ett givet syfte eller att de inte har någon tidigare 

erfarenhet kring odling och trädgårdsskötsel. För att eleverna ska se vikten och förstå 

betydelsen av att besök och arbete i en skolträdgård faktiskt har betydelse för dem och deras 

kunskapsinlärning, krävs engagerade pedagoger som hjälper eleverna att koppla ihop dessa 

två komponenter med varandra (Dillon et al., 2005).  

6.2.2 Undervisningstillfällen i skolträdgården 

Ur resultatet går avläsa att eleverna själva inte anser att de ges förutsättningar till att besöka 

skolträdgården under skol- och ftidsverksamhet. Eleverna fick svara på frågan om de besöker 

skolträdgården under fritidsverksamhet, dessa svar tolkas som att de flesta av eleverna inte 

går på fritids (Fig. 4). Just för att eleverna uttrycker detta skriftligt i den öppna frågan. 

Det är 8 elever som har ringat in att de har fått någon form av undervisning i skolträdgården, 

dock framgår det inte när det skedde eller i vilken årskurs. Troligtvis går eleverna i samma 

klass och har haft lektionen samtidigt. Vad är det som gör att dessa 8 elever kommer ihåg 

lektionen och de resterande i klassen inte gör det? En orsak kan vara att de som kommer ihåg 

lektionen är de 40 % av klassen som befäster kunskap genom lär-strategin, lära genom att 

göra. Genom att de har fått praktisk undervisning där de haft möjligheten att använda sig av 

händerna för att lära, har kunskap befästs (Turtle, Convery & Convery, 2015).  

I kursplanen för Biologi står det att eleverna ska få möjlighet att utvecklas och ges möjligheter 

att skapa ett intresse för naturen (Skolverket, 2017). Skolträdgården som finns på skolgården 

är en tillgänglig lärmiljö och eleverna borde ges chansen att vistas i den även under skoltid. 

Där har de möjlighet att utveckla nya faktakunskaper men också att utvecklas som människor. 

Det har visat sig att denna typ av undervisning gynnar elevers olika förmågor som att 



26 

 

samarbeta, kontrollera sin ilska samt träna på den sociala kompetensen (O’Brien, 2009). Här 

är det pedagogerna som måste övervinna sin egen rädsla och oro för att de inte har tillräckliga 

odlingskunskaper för att kunna bedriva undervisning i skolträdgården (Dillon et al., 2005). 

När det gäller möjligheter att få undervisning i skolträdgården anser de flesta av eleverna att 

de inte fått det (Fig.6). Detta kan bero olika saker ett av de största hindret sägs vara lärarens 

egen osäkerhet att bedriva undervisning i trädgården. Oftast beror det på otillräckliga 

kunskaper kring odling eller oro kring att tiden inte ska räcka till. Det har också visats att om 

rektorn inte är tillräckligt involverad och delaktig i att förändra och testa nya 

undervisningsmetoder blir det svårt för lärarna att bedriva undervisning i en skolträdgård. För 

att undervisning i skolträdgården ska vara genomförbart krävs en bra tidsplanering samt att 

det resursmässigt kan krävas fler pedagoger. Därför krävs en engagerad rektor som prioriterar 

dessa delar (Dillon et al., 2005). Rektorn på skolan i undersökningen visade på ett stort 

engagemang när skolträdgården anlades och gav lärarna möjligheten att få delta under en 

workshop där nya kunskaper kring hur undervisning i skolträdgården kan ske, förmedlades.  

6.2.3 Möjligheter med en skolträdgård 

De saker eleverna söker efter på skolgården är växter, djur, natur, stenar, kottar m.m. de vill 

också ha en plats där de kan känna lugn och ro. I skolträdgården finns möjligheter för 

eleverna att få se djur som lever i jorden såsom maskar, lyfta på stenar och se ett myller av 

gråsuggor, de kan få vara med och plantera växter. Bara genom att vistas i trädgården, vattna 

och rensa ogräs kan eleverna uppleva att de känner ett lugn (Thian, 2006).  

Eleverna vill besöka skolträdgården oftare men ges inte många möjligheter till detta. Eleverna 

på skolan tror att det finns mycket att lära i en skolträdgård, flera av eleverna kopplar 

trädgårdsarbetet de utför till NO ämnena (Fig. 7). Då tänker de att det går att lära sig om hur 

livscykeln för en blomma ser ut, hur rotsystemen samt fotosyntesen fungerar. Återigen ges 

bara möjligheter för eleverna om de kan få lära sig dessa saker i trädgården, då det praktiska 

arbetet där ger möjligheten att få se, känna och lukta kombinerat med klassrumsteori, kommer 

att ge dem bestående kunskaper (Dillon et al., 2005; Åkerblom, 2005). Eleverna svarar att 

matematik är ett ämnen där undervisning i skolträdgården kan vara till fördel i 

undervisningen. En skolträdgård ger ypperliga tillfällen för att exempelvis beräkna omkrets, 

area, öka förståelsen för vad PI är för något m.m. Sådan här undervisning gynnar de flesta 

elevers inlärning där återigen det praktiska kopplas ihop med teori (Dillon et al., 2005).  



27 

 

Eleverna på skolan anser att skolträdgården kan användas till att undervisa i frågor som rör 

miljön och hälsan. Genom undervisning i trädgården kan deras egna kunskaper inom dessa 

områden förbättras som sin tur kan leda till förbättringar som påverkar dem själva på ett 

positivt sätt (Åkerblom, 1995). 

Eleverna svarar att i trädgården kan man spela och hänga med kompisar och visst finns det 

sociala fördelar med en skolträdgård. Här funkar det utmärkt att arbeta med gruppdynamiken i 

en klass genom att utmana eleverna till samarbete med de som de kanske inte brukar arbeta 

eller umgås med (Passy, 2014). Eller varför inte som en elev skrev: ”bara slappa och vara 

med kompisen, kanske spela fotboll!”  

6.2.4 Framtida forskning 

Jag ser många intressanta möjligheter till forskning som en fortsättning på den här studien. Då 

studien visar att skolträdgården är viktig för en del elever och mindre viktig för andra, så finns 

en undran om hur detta kommer sig. Här skulle en kvalitativ intervjustudie med några av 

eleverna och lärare från skolan varit intressant att göra för att se vad det är som gör skillnad 

för dessa elevers intresse. Av intresse hade också varit att jämföra den här studiens resultat 

mot en skola som använder sig av skolträdgården i undervisningen för att se om resultatets 

utfall hade blivit annorlunda. 
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Bilaga 1. 

Enkätundersökning 

Hej! Jag heter Ingela Brag och läser min sista termin till grundlärare 4-6 på Jönköping 

University. Jag håller på att skriva mitt examensarbete som ska handla om er skolgård. Jag 

behöver ha er hjälp med att fylla i den här enkäten, era svar kommer endast användas för att 

svara på syftet i min studie.  

 Ni kommer att vara anonyma och detta innebär att ni inte kommer skriver era namn på 

enkäten.  

Mvh Ingela Brag 

 

1. Vilka av alternativen finns på er skolgård? Ringa in alla alternativ som du vet finns 

 

Gungställning Fotbollsplan  Klätterställning Skolträdgård 

 

Kingrutor Rink  Rutschkana  Gungbräda 

 

2. Hur viktigt tycker du att det är med en gungställning på skolgården? Ringa in ett 

alternativ som stämmer  

 

Jätteviktigt  Ganska viktigt   Viktigt    Oviktigt  

 

3. Hur viktigt tycker du att det är med en skolträdgård på skolgården? Ringa in ett 

alternativ som stämmer  

Jätteviktigt   Ganska viktigt   Viktigt    Oviktigt  

 

4. Hur många gånger har du besökt skolträdgården, på rasten? Ringa in ett alternativ som 

stämmer.  

 

Aldrig  1-5 gånger    6-10 gånger   11- eller fler 

gånger  
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5. Vad gör du i skolträdgården när du besöker den på rasten? (Beskriv kort vad du brukar 

göra)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Hur många gånger har du besökt skolträdgården, med fritids? Ringa in ett alternativ som 

stämmer 

 

Aldrig  1-5 gånger   6-10 gånger  11- eller fler gånger  

 

7. Hur ofta skulle du vilja gå till skolträdgården med fritids? Ringa in ett alternativ som 

stämmer 

 

Ofta        Ibland         Sällan        Aldrig 

  

 

 

8. Vad gjorde ni när ni besökte skolträdgården med fritids? (Beskriv kort det du kommer 

ihåg) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Hur många gånger har du besökt skolträdgården, under en lektion? Ringa in ett 

alternativ som stämmer 

 

Aldrig  1-5 gånger   6-10 gånger  11- eller fler gånger  
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10. I vilket ämne hade ni lektion, när ni besökte trädgården? Ringa in fler alternativ om du 

besökt trädgården i flera ämnen 

 

Matematik  NO  SO  Svenska   Idrott 

   

Engelska  Slöjd Bild  Hemkunskap  Musik 

 

11. Vad handlade lektionen om? (Beskriv kort det du kommer ihåg från lektionen)

    

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

12. Hur upplevde du att ha en lektion i trädgården? Ringa in ett alternativ som stämmer 

 

Mycket bra  Bra   Dåligt   Mycket dåligt  

  

 

13. Hur ofta skulle du vilja ha lektioner i skolträdgården? Ringa in ett alternativ som 

stämmer 

 

Ofta       Ibland       Sällan        Aldrig   

 

14. Berätta vad du tror man kan lära sig i en skolträdgård 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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(Ringa in det alternativ som stämmer) 

15. Kön? 

 

Pojke  Flicka  

 

16. Årskurs? 

 

Åk 4  Åk 5   Åk 6  

 

Skulle du vilja bli intervjuad om vad du tycker om skolgården?  

I så fall ange namn och klass så kommer ditt namn att finnas med i en lottning. 

 

Namn: __________________________________________________________________ 

Klass: ___________________________________________________________________ 

 

 


