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___________________________________________________________________________ 

Syftet med denna studie var att undersöka hur 

skolträdgården på en skola i södra Sverige 

används i undervisningen. Studien bygger på en 

enkätundersökning där samtliga lärare på skolan 

fick möjlighet att delta.  

Studiens resultat visar att merparten av 

respondenterna anser att det är värdefullt att elever 

har tillgång till en skolträdgård men att få 

använder den i sin undervisning. De pedagogiska 

vinsterna är många enligt lärarna i studien. I 

resultatet lyfter respondenterna bland annat vinster 

som, ökad ansvarskänsla hos eleverna, 

möjligheten till att få följa ett frös livscykel samt 

möjligheten för eleverna att få uppleva saker med 

alla sina sinnen. De svårigheter som studiens 

resultat visar är bland annat att tid för planering 

och genomförande av aktiviteter i skolträdgården 

saknas. Även elevantalet i klasserna och storleken 

på skolträdgården anser respondenterna utgör ett 

hinder till att använda skolträdgården i 

undervisningen.  

Min slutsats är att merparten av respondenterna 

vet om att skolträdgården finns och anser den vara 

värdefull, men att få använder den i sin 

undervisning.   

This study aims to investigate how the school 

garden is used during lessons at a school in the 

south of Sweden. The study is based on a survey 

where all the teachers had a chance to participate.  

The result of the study shows that most of the 

respondents consider it to be valuable for the 

students to have access to a school garden in their 

education, but few use it during lessons. The 

educational gains are several according to the 

teachers in the survey. Some of the opportunities 

according to the respondents is an increased sense 

of responsibility amongst the students, to be able 

to follow the lifecycle of a seed, and the 

opportunity to experience things with all their 

senses. Barriers for using the school garden 

mentioned by the teachers include that the teachers 

lack time to plan and implement activities in the 

school garden. The large number of students in the 

classes and the small size of the school garden are 

things that constitute obstacles to use the school 

garden in the education, according to the 

respondents.     

My conclusion is that several of the respondents 

know of the existence of the school garden and 

consider it to be valuable but few of them use it 

during their lessons.  

____________________________________________________________________ 
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Keywords: educational gains, school garden, education, teacher, outdoor education 

___________________________________________________________________________ 



 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ..................................................................................................................................... 1 

2. Syfte och frågeställningar ........................................................................................................... 3 

3. Bakgrund ..................................................................................................................................... 4 

3.1 Skolträdgården – en kort historik .......................................................................................... 4 

3.2 Vad säger läroplanen? ........................................................................................................... 5 

3.3 Pedagogens roll ..................................................................................................................... 5 

3.4 Pedagogiska vinster med undervisning i skolträdgård .......................................................... 6 

3.5 Svårigheter i samband med undervisning i skolträdgård ...................................................... 7 

4. Metod och material ..................................................................................................................... 9 

4.1 Skolträdgården i studien ........................................................................................................ 9 

4.2 Metodval ............................................................................................................................. 10 

4.3 Etiska aspekter .................................................................................................................... 11 

4.4 Urval och bortfall ................................................................................................................ 11 

4.5 Studiens tillvägagångssätt ................................................................................................... 11 

4.6 Analys av material............................................................................................................... 12 

4.7 Reliabilitet och validitet ...................................................................................................... 12 

5. Resultat ...................................................................................................................................... 14 

5.1 Information om de undervisande lärarna ............................................................................ 14 

5.1.1 Undervisningsämnen .................................................................................................... 14 

5.2 Skolgårdens användande i undervisningen ......................................................................... 15 

5.2.1 Användandet av skolgården i undervisningen.............................................................. 15 

5.2.2 Ämnen där skolgården används i undervisningen ........................................................ 16 

5.3 Användandet av skolträdgården i undervisningen .............................................................. 17 

5.3.1 Vetskapen om att det finns en skolträdgård på skolan ................................................. 17 

5.3.2 Användandet av skolträdgården i undervisningen ....................................................... 17 

5.3.3 Ämnen där skolträdgården används i undervisningen ................................................. 17 

5.3.4 Kunskapen kring odling ............................................................................................... 18 

5.3.5 Värdet av att ha en skolträdgård ................................................................................... 18 

5.3.6 Detta behövs för att skolträdgården ska användas mer i undervisningen .................... 19 

5.3.7 Pedagogiska vinster ...................................................................................................... 20 

5.3.8 Svårigheter i samband med undervisning i en skolträdgård ......................................... 22 

6. Diskussion ................................................................................................................................. 24 

6.1 Metoddiskussion ................................................................................................................. 24 

6.2 Resultatdiskussion ............................................................................................................... 25 

6.2.1 Hur stor andel av lärarna som deltog i studien visste om att skolan har en skolträdgård?

 ............................................................................................................................................... 25 



 
 

6.2.2 Vilka pedagogiska vinster ser lärarna i förskoleklass – årskurs 6 att det finns med 

skolträdgården? ..................................................................................................................... 25 

6.2.3 Vilka svårigheter ser lärarna i förskoleklass – årskurs 6 att det finns med att bedriva 

undervisning i skolträdgården? ............................................................................................. 27 

6.3 Avslutande ord .................................................................................................................... 28 

Referenslista .................................................................................................................................. 29 

Bilagor ........................................................................................................................................... 31 



1 
 

1. Inledning  

Syftet med denna studie var att undersöka hur skolträdgården på en skola i södra Sverige 

används i undervisningen. Jag ville också undersöka vilka pedagogiska vinster lärarna 

kunde se med att använda skolträdgården i sin undervisning samt vilka eventuella 

svårigheter de såg i användandet.  

”Var och en som verkar inom skolan ska […] främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” (Skolverket, 2017b, s. 7). Detta går 

att läsa i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, under 

skolans värdegrund och uppdrag. Richard Louv (2005) skriver i sin bok Last Child in the 

Woods hur barn och ungdomar idag har kommit längre och längre ifrån naturen. Han 

menar att genom att vistas i naturen ökar förståelsen för naturen samt respekten för vår 

omgivning (Louv, 2005). Läraren borde uppmana sina elever att gå ut ur klassrummet 

och uppleva det de blir undervisade om i klassrummet i verkliga livet. När eleverna 

själva får se hur ett ekosystem fungerar, till exempel genom att med egna ögon se och 

uppleva det naturliv som finns vid och i en sjö, kan undervisningen bli mer effektiv och 

gynnsam för samtliga elever (Louv, 2005).  

Vid undervisning i en skolträdgård får eleverna använda fler sinnen än syn och hörsel. De 

får en chans att känna hur olika jordar känns och de får lukta på olika växter (Williams & 

Brown, 2012). Då eleverna får vara delaktiga i det praktiska arbetet i en skolträdgård får 

kunskapen en mening och det i sin tur ökar deras lust att lära (Åkerblom, 2004). En stor 

fördel med undervisning i en skolträdgård är att trädgården i de flesta fall är belägen på 

skolgården, vilket gör det smidigt att ta sig dit. Det i sin tur gör även att den är tillgänglig 

under hela året och kan på så sätt ge en variation till den traditionella 

klassrumsundervisningen (Passy, 2014). Studier visar att undervisning i skolträdgård 

bidrar till att elever lyckas bättre med sitt skolarbete eftersom de då kan relatera det de 

läser om i klassrummet till det de får uppleva i skolträdgården. Detta gynnar dem bland 

annat vid provtillfällen men även i läs- och skrivutvecklingen (Fägerstam, 2012).  

Brag och Johansson (2017) såg i sin litteraturstudie Ett klassrum för alla – 

skolträdgården och skogen som pedagogiskt verktyg att skolpersonalens inställning till 

skolträdgården var en av faktorerna till om den användes i undervisningen eller inte. Det 

var med bakgrund i det som jag ville genomföra denna studie. Datainsamling till denna 
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studie har skett genom en enkätundersökning där samtliga lärare på en skola i södra 

Sverige fick tillfälle att delta i. Studiens resultat visar hur skolträdgården på skolan 

används. Resultatet visar även de pedagogiska vinster lärarna ser med undervisning i 

skolträdgården samt de svårigheter de ser vid användandet av trädgården i 

undervisningen.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här studien är att se hur skolträdgården används på en skola i södra 

Sverige, samt vilken inställning lärarna på skolan har till användandet av den i sin 

undervisning. 

Detta syfte vill jag uppfylla genom att besvara följande frågor: 

• Hur stor andel av lärarna som deltar i studien vet om att skolan har en 

skolträdgård? 

• Vilka pedagogiska vinster ser lärarna i förskoleklass – årskurs 6 att det finns med 

skolträdgården? 

• Vilka svårigheter ser lärarna i förskoleklass - årskurs 6 att det finns med att 

bedriva undervisning i skolträdgården? 
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3. Bakgrund 

Inledningsvis beskrivs de begrepp som kan ses som centrala i denna studie.  

Skolträdgården är ett pedagogiskt uterum där planering, skötsel och efterarbete av en 

trädgård sker i samarbete med andra elever samt pedagoger på skolan. Lärandet sker 

genom ett undersökande arbetssätt med syfte att förena teori med praktik (Åkerblom, 

1990). 

Utomhuspedagogik bygger på att miljön runt omkring oss används vid inlärning och kan 

ses som ett komplement till den traditionella pedagogiken. Det är i växlingen mellan 

upplevelse och reflektion som inlärningen sker, där konkreta upplevelser i utomhusmiljö 

kopplas ihop med den teoretiska inlärningen (Dahlgren, 2007). 

3.1 Skolträdgården – en kort historik 

I folkskolestadgan från 1842 finns trädgårdsskötsel med som en del i undervisningen. Till 

en början hölls undervisningen i folkskollärarnas trädgårdar. De första skolträdgårdarna, 

där trädgårdslanden enbart var för elevernas undervisning, anlades 1869 (Åkerblom, 

1990). Under 1900-talets början var behovet av att odla sina egna grönsaker för att klara 

sig stort. Eleverna i de sista årskurserna fick lära sig att sköta en mindre hushållsträdgård, 

detta för att senare ha användning av i det egna hushållet. Tanken var att genom 

undervisning framkalla en känsla av omhändertagande av och ett intresse för naturen 

(Åkerblom, 1990). Eleverna skulle även genom trädgårdsundervisningen tränas i att se att 

genom hårt arbete kunde de skapa skönhet omkring sig som också kunde leda till deras 

försörjning. Under skolträdgårdens storhetstid var John Dewey verksam inom den 

filosofiska pedagogiken. Dewey menade att människan är en social varelse verksam i 

samhället och att skolans undervisning borde bidra till den enskilda individens utveckling 

(Sundgren, 2011). Skolans uppgift var, enligt Dewey, att förbereda eleverna till att få en 

förståelse om hur samhället fungerar, detta för att senare själva ha en fungerande roll i 

samhället (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014).  Erfarenheten eleverna fick då de arbetade 

praktiskt i till exempel en skolträdgård gav dem en möjlighet till att reflektera över den 

teori de tidigare lärt sig och detta i sin tur menade Dewey ledde till inlärning (Sundgren, 

2011). För att kunna ge varje elev möjlighet att nå sina utbildningsmål skulle 

undervisningen baseras på elevens egna erfarenheter (Dewey, 2004). I takt med att 

ekonomin för de flesta människor i Sverige blev bättre blev också behovet av att odla sin 
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egen mat mindre. På grund av detta togs trädgårdsskötsel bort ifrån läroplanen under 

1960-talet (Åkerblom, 1990). På 1970- och 80-talet blev skolträdgården åter aktuell i den 

svenska skolan då människor blev alltmer medvetna om vår miljö (Åkerblom, 1990).  

3.2 Vad säger läroplanen? 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, under värdegrund 

och uppdrag står att skolan ska främja alla elevers lust att lära (Skolverket, 2017b). I 

ämnet biologi ska eleverna ges möjlighet att finna ett intresse för och en nyfikenhet till 

att veta mer om naturen. Detta bör bland annat göras genom att ge eleverna möjlighet att 

ställa frågor utifrån egna upplevelser samt användandet av ett praktiskt undersökande 

arbetssätt (Skolverket, 2017b). Ett av de biologiska sammanhang som pekas ut i 

kursplanen är naturbruk. I Kommentarmaterial till kursplanen i biologi (2017a) står att 

naturbruk ”omfattar i vid mening allt som berör hur människan använder djur, växter och 

ekosystem för olika syften” (Skolverket, 2017a, s. 5.). Kunskapsområdet Natur och 

samhälle tar upp hur människans samspel med naturen påverkar miljön och jordens 

naturresurser. I årskurserna 4–6 ska ekosystem i närmiljö behandlas i undervisningen. Då 

man arbetar i närmiljön kan man göra återkommande undersökningar under en längre tid 

och på så sätt lära sig vilken betydelse exempelvis tillgång till vatten och ljus har för 

plantors tillväxt. Det spelar stor roll vilka erfarenheter och förväntningar elever har då de 

genomför det praktiskt undersökande arbetet i biologi. Eleverna får till exempel ofta 

naturupplevelser av olika slag vid fältstudier. Detta ger eleverna möjligheter att uppskatta 

naturens estetiska värden utifrån egna erfarenheter (Skolverket, 2017a). Det går inte att 

läsa någonstans i läroplanen om vart undervisningen i biologi ska ske men 

innehållspunkten ”Naturen som resurs för rekreation och upplevelser […]” (Skolverket, 

2017b, s.160.) i årskurserna 4–6, visar att kursplanen strävar efter att biologi ska vara ett 

ämne där eleverna lär sig om naturen utomhus (Skolverket, 2017a). 

3.3 Pedagogens roll  

I arbetet med skolträdgården behövs pedagogerna. Åkerblom (2005) presenterar i sin 

doktorsavhandling två olika sätt att se sig själv som pedagog i skolträdgården. Den första 

kategorin pedagoger upplevde att undervisning i en skolträdgård gav möjligheter att 

tillsammans med eleverna undersöka sig fram till kunskap. Skolträdgården sågs då som 

något positivt. Den andra kategorin pedagoger vittnar om en rädsla i att sakna den 
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kunskap som krävs om det de ska undervisa om. Detta i sin tur gav en negativ inställning 

till att undervisa i skolträdgården (Åkerblom, 2005). Pedagogens uppfattning om och 

inställning till undervisning i en skolträdgård är avgörande för hur resultatet sen blir 

(Dillon et al., 2005). 

3.4 Pedagogiska vinster med undervisning i skolträdgård 

Undervisning där eleverna praktiskt får vara med och skapa sin skolträdgård gynnar 

deras inlärning på flera sätt. Eleverna har lättare att komma ihåg det de övat på till 

provtillfällen när de kan relatera till saker de varit med om. Även begreppsförmågan 

gynnas av att praktiskt ha fått arbeta med det som begreppen beskriver (Fägerstam, 

2012). Under arbetet i skolträdgården sker mer spontana samtal mellan lärare och elever. 

Dillon et al. (2005) såg i sin studie att relationen mellan lärare och elever blev bättre då 

de arbetade i skolträdgården. Lärarna i studien upplevde att relationen med eleverna blev 

mer avslappnad och att det i sin resulterade i samtal där eleverna fick möjlighet att på ett 

mer avslappnat sätt visa sina ämneskunskaper (Dillon et al., 2005). Perko (2012) gjorde 

en fallstudie där två klasser jämfördes. Den ena klassen fick traditionell 

klassrumsundervisning och den andra klassen fick undervisning i en skolträdgård. 

Resultatet visade att kommunikationsförmågan ökade hos de elever som undervisades i 

skolträdgården. Även sorteringsförmågan och förmågan att göra bra jämförelser 

gynnades hos dessa elever (Perko, 2012).  

I en miljö, såsom skolträdgården, kan pedagogerna införa praktik i teorin. Eleverna får 

möjlighet att uppleva teorin med händerna och detta i sin tur ökar chansen till mer 

bestående kunskap (Maller & Townsend, 2006). Under fem år gjordes en studie i 

Kalifornien där elever från skolor med någon form av utomhusundervisning som 

pedagogiskt verktyg varje år testades i matematik, språk, läsning och stavning. Samma 

tester gjordes på elever på kontrollskolor där den mesta av undervisningen skedde 

traditionellt i klassrummet. Lärare på undersökningsskolorna såg bland annat att 

elevernas skrivande påverkades positivt av arbetet i skolträdgården. Vid de tillfällen 

eleverna fick välja ämne kom de igång lättare med sitt skrivande. Texterna handlade då 

ofta om det arbete de gjort i skolträdgården (State Education and Environment 

Roundtable [SEER], 2005). När eleverna får vara delaktiga i att planera, sköta och skörda 

i skolträdgården får det de lär sig där en mening, vilket även kan leda till att deras lust till 

att lära i andra ämnen också ökar (Åkerblom, 2004). Williams och Brown (2012) skriver 



7 
 

i sin bok Learning gardens and sustainibility education hur skolan i vår tid, med den 

ökande urbaniseringen, kan bli det ställe där barn idag får komma i kontakt med jord och 

uppleva årstidsskiftningarna i naturen. I en skolträdgård kan eleverna själva få se växters 

kretslopp, från frö, till blomma, till kompost, för att sen bli till jord. Genom att lära i 

trädgården får eleverna se att det är möjligt att leva på ett hållbart sätt med naturen 

(Williams & Brown, 2012).  

 

3.5 Svårigheter i samband med undervisning i skolträdgård  

Pedagoger i Perkos (2012) studie såg bristen på tid och engagemang som stora hinder till 

att använda sig av skolträdgården i sin undervisning. Planering, skötsel och efterarbete 

tar tid och det blir lätt övermäktigt om man bara är enstaka pedagoger som är engagerade 

i trädgården. När skolträdgården förs in som ett pedagogiskt verktyg i skolans 

verksamhet krävs det ett samarbete mellan såväl skolledning, pedagoger och övrig 

personal. Alla på arbetsplatsen måste ta ett gemensamt ansvar (Perko, 2012). Detta var 

även något som Dillon et al. (2005) såg i sin studie. De såg också att 

skolträdgårdsundervisningen inte användes fullt ut. För att skolträdgården ska ge ett 

lyckat resultat behövs ett engagemang och ett intresse för odling hos pedagogen (Dillon 

et al., 2005). Utan personer med kunskap om vad som krävs vid odling är det svårt att 

bedriva en skolträdgårdsverksamhet. Antingen bör skolan då använda sig av kompetens 

utifrån eller ge pedagogerna fortbildning i ämnet (Åkerblom, 2005).  

Idag sker mycket av kunskapsinhämtningen hos eleverna digitalt. Genom snabba 

kommandon får man den information som krävs för att nå kunskapskraven. Ett arbete i 

en skolträdgård ger kunskapsinhämtning på längre sikt. Erfarenheten arbetet med att se 

frön gro för att sedan kunna skörda gör det möjligt för eleverna att skapa en bestående 

kunskap. Kontrasten mellan dessa två sätt att inhämta kunskap på kan göra det svårt att 

motivera eleverna till skolträdgårdsarbete om de vet att de kan få informationen på ett 

snabbare sätt (Perko, 2012). Dillon et al. (2005) kunde i sin studie se att en del elever 

förknippade inlärning i skolan som något tråkigt och besvärligt. De fick därför svårt att 

koppla ihop utomhusundervisningen, då de hade roligt, till en inlärningssituation. 

Lärarens uppgift blir då att visa eleverna hur upplevelsen och erfarenheten i naturen hör 

samman med den teoretiska undervisningen som sker i klassrummet. Syftet med 
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undervisningen utanför klassrummet behöver även den vara klar för eleverna (Dillon et 

al., 2005). Blair (2009) skriver att det är viktigt att planera var man placerar 

skolträdgården samt hur den ska se ut för att kunna användas på ett tillfredsställande sätt. 

Personalen på skolan behöver ledning i hur skolträdgården kan användas som ett 

pedagogiskt verktyg (Blair, 2009).  
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4. Metod och material 

Då studiens syfte var att se hur en skolträdgård används, samt vilken inställning lärarna 

har till att använda den i sin undervisning, började jag med att höra mig för bland skolor 

för att så småningom hitta skolan där studien är gjord. Nedan följer en kort historik kring 

anläggandet av skolans skolträdgård samt vad syftet med skolträdgården då var.  

4.1 Skolträdgården i studien 

Studien utfördes på en skola i södra Sverige där det finns en skolträdgård på skolgården. 

Skolträdgården anlades som en skogsträdgård 2016 i syfte att användas i den 

pedagogiska verksamheten men skolan har sedan valt att kalla den skolträdgård. På 

skolan hade det under en tid funnits funderingar kring hur utomhusmiljön kunde 

förbättras för att gynna lärandet och hälsan hos eleverna. På initiativ av forskare på HLK, 

Högskolan för Lärande och Kommunikation, genomfördes en workshop om hur en 

skogsträdgård kan anläggas samt användas i undervisningen. Skolans dåvarande rektor 

välkomnade initiativet och lät intresserade lärare i förskoleklass, en fritidspedagog, 

vaktmästare och kökschef delta under arbetstid. Workshopen leddes av personer med stor 

erfarenhet av att arbeta pedagogiskt i en större skogsträdgård i Holma i Skåne. Under 

workshopen behandlades skogsträdgårdens struktur och anläggande samt exempel på 

undervisningsmoment om rotsystem, nedbrytare och pollinering. Vid en rundvandring på 

skolgården identifierades olika lokaliseringar där en liten skogsträdgård kunde vara 

lämplig. Rektorn avsåg att låta förskoleklasserna som uttryckt intresse för att delta få 

fortsätta med att utveckla ett skogsträdgårdsprojekt genom sina skolår upp till och med 

årskurs 6. Under workshopen deltog även lärare från andra skolor samt annan personal 

från kommunen. Efter workshopen togs frågan om var skogsträdgården skulle placeras 

upp på personalmöten. En viss rädsla fanns att skogsträdgården skulle ta för stor plats 

och att barnen därför inte skulle kunna leka och springa som de ville. I samråd med 

rektorn valdes till slut en plats på cirka 8 kvadratmeter i söderläge ut där skogsträdgården 

skulle anläggas. Platsen var helt täckt med låga buskar av ölandstok och användes inte av 

någon, då det inte gick att vistas där. I slutet av maj kom kommunen och grävde upp 

buskarna, bytte jorden och flyttade ett staket. Dessvärre var det då, enligt kommunen 

försent att plantera fruktträd men tillsammans med skolans vaktmästare och en 

fritidspedagog planterade en av förskoleklasserna vinbärsbuskar, smultron, citronmeliss, 



10 
 

dragon, spansk körvel, jordgubbar, mynta av olika slag samt en del ettåriga plantor så 

som tomat och squash. De flesta plantor donerades av personal och anhöriga till elever. 

Därefter användes trädgården vid ett fåtal tillfällen i undervisningen. Bland annat 

tillverkade barnen i förskoleklass skyltar med växternas namn som en del i att träna 

skrivning. Sedan dess har det varit vaktmästaren och en fritidspedagog som varit 

drivande. Fritidspedagogen har funnits på plats i trädgården under raster vissa dagar för 

att rensa ogräs och plantera nya växter tillsammans med de barn som visat intresse. Varje 

vecka gör fritidspedagogen ett schema med rastaktiviteter dit barn är välkomna om de 

vill. De gånger skolträdgården varit en aktivitet har de barn som deltagit visat ett stort 

engagemang. Två forskare från HLK har vid några tillfällen också funnits på plats i 

skolträdgården under rastaktiviteterna där för att hjälpa till med ogräsrensning och 

plantering. Även vaktmästaren har deltagit i aktiviteterna och hjälpt till med att plantera 

fruktträd och bärbuskar. Vaktmästaren har också på eget initiativ skött bevattning av 

växterna i skolträdgården under de första sommarloven (E. Almers, personlig 

kommunikation, 2 maj, 2018).  

4.2 Metodval  

För att svara på studiens syfte, vilket var att undersöka vilken funktion skolträdgården på 

skolan har idag, valdes en kvantitativ enkätundersökning. Då studien även syftade till att 

svara på vilka pedagogiska vinster lärarna i F, förskoleklass, till årskurs 6 ser att det finns 

med en skolträdgård samt vilka svårigheter de upplever med att bedriva undervisningen 

där, valdes frågeställningar som kunde besvaras med graderade svar vilket ger 

kvantitativa värden. Bryman (2008) skriver att med hjälp av indirekta indikatorer kan 

attityder och beteenden mätas. Eftersom lärarna även fått möjlighet att motivera sina svar 

ger enkäten också vissa kvalitativa svar. Enkäten bestod av 14 frågor varav två frågor var 

öppna frågor där respondenterna själva kunde fylla i sina svar. Vid en av de 12 slutna 

frågorna fanns ett svarsalternativ där respondenterna gavs möjlighet att svara fritt om de 

ville svara något ytterligare än vad svarsalternativen sa. Enkäten (bilaga 1) delades ut i 

pappersformat. Bryman (2008) menar att enkäter kan besvaras när respondenten har tid 

och möjlighet vilket gör att detta sätt passar respondentens behov bättre. Detta var något 

som togs i beaktning inför valet av metod. En annan anledning till den valda metoden var 

att då studien undersökte lärarnas inställning till skolträdgården gav enkäten 
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respondenterna en chans att vara anonyma, detta för att få ett så tillförlitligt svar som 

möjligt.  

4.3 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna som ligger till grund för arbetet är:  

1. Informationskravet - Vilket innebär att de som deltog i studien blev informerade om 

vilket syftet med studien var.   

2. Samtyckeskravet – Deltagarna i studien bestämde själva över sin medverkan i studien.   

3. Konfidentialitetskravet – Uppgifter om vilka som deltog i studien ska vara 

konfidentiella. Personuppgifter ska förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem.  

4. Nyttjandekravet – De svar som enskilda deltagare gav får endast användas i studien 

(Bryman, 2008). 

4.4 Urval och bortfall 

Skolan som denna studie är utförd på är belägen i södra Sverige. Skolan är en F-6 skola 

med cirka 450 elever. Urvalet består av undervisande lärare i förskoleklass–årskurs 6.  

Av 20 enkäter till lärare i F-3 fick jag tillbaka 14 och av 12 enkäter till lärare i 

årskurserna 4–6 fick jag tillbaka 9 stycken. Detta ger en total svarsprocent på strax över 

70%. Orsaken till bortfallet kan vara att inte alla av de undervisande lärarna arbetar heltid 

och därför kanske inte var på arbetsplatsen då enkäterna delades ut. Andra orsaker kan 

vara tidsbrist eller avsaknad av intresse kring studiens syfte. Av de som svarat på 

enkäterna var 22 kvinnor och en man. Sex av respondenterna har arbetat 6–10 år som 

lärare, övriga har arbetat mer än 10 år. Samtliga respondenter fick i samband med 

enkäterna möjligheten att delta i en intervju, en visade intresse men då detta svar kom in 

sent fanns inte tiden till att genomföra en intervju. Respondenterna betecknas lärare 1–23 

i resultatet.  

4.5 Studiens tillvägagångssätt 

Skolans rektor kontaktades via mail och informerades om studiens syfte. Efter 

telefonkontakt med biträdande rektor godkändes att enkäterna lämnades till 

skoladministratören som sedan distribuerade ut dem till de olika arbetslagen. Efter en 
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vecka kontaktades jag av skoladministratören och enkäterna kunde hämtas på 

skolexpeditionen. Vid första kontakten ämnade jag enbart undersöka hur undervisande 

lärare i årskurs 4–6 använder sig av skolträdgården i sin undervisning men vid 

sammanställningen av det resultatet väcktes ett intresse för att se hur samtliga lärare på 

skolan använder sig av skolträdgården. Kontakt togs därför igen med biträdande rektor 

och jag fick dennes godkännande att lämna enkäter även till lärarna i förskoleklass – 

årskurs 3. Enkäterna lämnades till skoladministratören som distribuerade ut dem. Efter en 

vecka kunde sju enkäter hämtas, veckan därpå hämtade jag ytterligare två enkäter. Tre 

veckor efter att enkätomgång 2 lämnades ringde skoladministratören och meddelade att 

fem till enkäter kommit in. Totalt fick jag tillbaka 23 enkäter av 32 utlämnade, vilket ger 

en svarsprocent på strax över 70%.  

4.6 Analys av material 

Efter insamlandet av enkäterna sammanställdes de fråga efter fråga i tabeller. 

Respondenterna betecknades lärare 1–23 och var en variabel i lodrät riktning och 

svarsalternativen var en annan variabel som skrevs i vågrät riktning. Detta för att få en 

lättåskådlig bild av resultatet. Jag valde även att presentera resultatet från lärarna i 

årskurserna F– 3 och svaren från lärarna i årskurserna 4–6 var för sig i tabellerna för att 

lättare kunna överblicka resultatet. Kommentarer från respondenterna återges i sin helhet 

i resultatdelen och är endast grammatiskt korrigerade för att få ett flyt i texten.  

4.7 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas att resultaten från en studie ska kunna bli samma om studien 

genomförs på nytt. Resultaten kan påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga 

förutsättningar, vilka ger hög eller låg reliabilitet (Bryman, 2008).  

Validitet handlar om huruvida studien mäter det som avses mätas samt hur pålitliga 

studiens mätningar är (Bryman, 2008).   

Syftet med denna studie var inte att generalisera för alla skolor i Sverige utan att titta på 

hur denna specifika skola använder sig av skolträdgården i det pedagogiska arbetet. Då 

frågorna i enkäten med största sannolikhet gjort lärarna uppmärksammade på 

skolträdgården och dess användning, skulle resultatet bli ett annat om studien gjorts om 

idag. Bland annat visar mitt resultat att några få lärare på skolan inte var bekanta med att 
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det finns en skolträdgård på skolgården. Min studie har nu uppmärksammat dem om det 

vilket i sin tur skulle leda till ett annat svar på frågan om studien skulle genomföras idag.  
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5. Resultat 

Resultatet av enkäterna presenteras nedan. Årskurserna F-3 och 4–6 presenteras var för 

sig, detta för att få ett mer lättåskådligt resultat. Vid de frågor där orden skolgården eller 

skolträdgården fanns med var dessa ord understrukna. Detta för att förväxlingen mellan 

dessa ord skulle minimeras då respondenterna svarade på enkäten. 

5.1 Information om de undervisande lärarna 

Av de 14 lärare i F–3 som svarade på enkäten undervisar fyra i förskoleklass, fem 

stycken i årskurs 1, tre stycken i årskurs 3, en i förskoleklass och årskurs 1. En lärare 

uppgav sig undervisa i årskurserna 2 och 3. 

Av de nio lärare i årskurserna 4–6 som svarade uppgav tre stycken att de arbetade i 

årskurs 4, två stycken arbetade i årskurs 5, tre stycken i årskurs 6, och en uppgav sig 

arbeta i alla tre årskurser. 

 

5.1.1 Undervisningsämnen 

Tabellerna 1 och 2 visar vilka ämnen respektive lärare undervisar i. Respondenterna 

kunde här fylla i flera svarsalternativ. 

Tabell 1. Enkätfråga 2. I vilka ämnen undervisar du? Lärare i F – 3. 

Lärare Svenska Matematik Engelska NO SO Annat 

ämne 

1. F-klass 1 1  1 1  

2. F-klass 1 1  1 1  

3. F-klass 1      

4. F-klass 1 1     

5. Årskurs 1 1 1 1 1 1 1 

6. Årskurs 1  1 1 1 1 1  

7. Årskurs 1 1 1 1 1 1  

8. Årskurs 1 1 1 1 1 1  

9. Årskurs 1 1   1   

10. F+ årskurs 1 1 1  1 1  
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11. Årskurs 2–3 1 1  1 1 1 

12. Årskurs 3 1 1 1 1 1  

13. Årskurs 3 1 1 1 1 1  

14. Årskurs 3 1 1 1 1 1 1 

Totalt 14 12 7 12 11 3 

 

Tabell 2. Enkätfråga 2. I vilka ämnen undervisar du? Lärare i årskurserna 4–6. 

Lärare Svenska Matematik Engelska NO SO Annat 

ämne 

15. Årskurs 4 1  1  1  

16. Årskurs 4  1  1   

17. Årskurs 4  1  1  1  

18. Årskurs 5 1 1  1 1  

19. Årskurs 5 1 1 1 1 1 1 

20. Årskurs 6  1  1   

21. Årskurs 6 1    1  

22. Årskurs 6 1  1  1  

23. Årskurs 4–6 1 1 1  1 1 

Totalt 7 5 5 4 7 2 

 

 

5.2 Skolgårdens användande i undervisningen 

5.2.1 Användandet av skolgården i undervisningen 

Syftet med denna fråga var att ta reda på om, och i så fall hur ofta skolgården används i 

undervisningen. Frågan kunde besvaras med fem olika svarsalternativ, från mer än en 

gång i veckan till aldrig. 
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Tabell 3. Enkätfråga 3. Hur ofta använder du dig av skolgården i din undervisning?  

Lärare Mer än 

en gång i 

veckan 

En gång i 

veckan 

En gång i 

månaden 

Någon 

gång/termin 

Aldrig 

F-3 

(n=14) 

0 2 3 7 2 

4–6 

(n=9) 

0 0 1 3 5 

Totalt 0 1 4 6 7 

 

Resultatet för lärare F–3 visar att två lärare använder skolgården en gång i veckan i sin 

undervisning, tre lärare använder den en gång i månaden, sju lärare använder sig av 

skolgården någon gång per termin och två lärare använder aldrig skolgården i sin 

undervisning. 

Resultatet för lärare i årskurs 4–6 visar att en lärare använder skolgården i sin 

undervisning en gång i månaden, tre lärare använder skolgården någon gång per termin 

och fem lärare använder aldrig skolgården i undervisningen. 

Det är ingen av respondenterna som använder sig av skolgården mer än en gång i veckan.  

 

5.2.2 Ämnen där skolgården används i undervisningen 

Här var syftet att se i vilka ämnen undervisning på skolgården sker. Flera alternativ 

kunde anges. Det är bara de lärare som valt att svara på frågan som redovisas i resultatet. 

Tabell 4. Enkätfråga 4. I vilket ämne använder du dig av skolgården i undervisningen?  

Lärare Svenska Matematik Engelska NO SO Övriga  

ämnen 

F-3 2 12 0 6 1 3 

4–6 1 1 0 1 2 1 

Totalt 2 8 0 4 2 4 

 



17 
 

Resultatet för lärare i F–3 visar att två lärare använder skolgården i sin undervisning i 

svenska, tolv lärare använder den i matematik, sex använder den i sin undervisning i NO, 

en lärare i SO och tre lärare använder skolgården i övriga ämnen.  

Resultatet för lärare i årskurserna 4–6 visar att en lärare använder skolgården i svenska, 

en lärare i matematik, en lärare använder skolgården i sin undervisning i NO, två 

använder den i SO-undervisningen och en lärare använder skolgården i övriga ämnen.  

Det är ingen av respondenterna som använder sig av skolgården i undervisningen i 

engelska.  

 

5.3 Användandet av skolträdgården i undervisningen 

5.3.1 Vetskapen om att det finns en skolträdgård på skolan 

På frågan 5, om respondenterna vet om att det finns en skolträdgård på skolgården 

svarade elva av 14 lärare i F–3 ja på frågan. Av lärarna i årskurserna 4–6 uppgav åtta av 

nio att de vet om att det finns en skolträdgård på skolgården. Detta betyder att strax över 

80 % av de tillfrågade lärarna visste om att det finns en skolträdgård på skolgården.  

 

5.3.2 Användandet av skolträdgården i undervisningen 

Enkätfråga 6, i vilken utsträckning använder du dig av skolträdgården? Syftet med denna 

fråga var att se om och i så fall hur ofta skolträdgården används i undervisningen. 

Resultatet av fråga 6 visar att två av 14 lärare i F-3 använder den någon gång per termin, 

övriga har svarat aldrig på frågan. Alla lärare i årskurserna 4–6 svarade aldrig på denna 

fråga. 

 

5.3.3 Ämnen där skolträdgården används i undervisningen 

Av de lärare i F-3 som svarat på fråga 7, i vilket ämne skolträdgården används i 

undervisningen, uppger en lärare sig använda skolträdgården i sin undervisning i svenska 

och NO och en lärare använder sig av skolträdgården i sin NO-undervisning. Av lärarna i 

årskurserna 4–6 är det ingen som har svarat på denna fråga.  
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5.3.4 Kunskapen kring odling 

Syftet med frågan var att se om synen på sin egen kunskap kring odling påverkade 

användandet av skolträdgården i undervisningen.  

Tabell 5. Enkätfråga 8. Hur mycket kunskap anser du att du har kring odling? 

Lärare Mycket goda 

kunskaper 

Goda  

kunskaper 

Ganska goda 

kunskaper 

Inga 

kunskaper 

F-3 

(n=14) 

1 3 10 0 

4–6 

(n=9) 

2 3 4 0 

Totalt 3 5 10 0 

 

Resultatet visar att en lärare i F-3 anser sig ha mycket goda kunskaper, tre tycker sig ha 

goda kunskaper kring odling medan tio lärare anser sig ha ganska goda kunskaper.  

Resultatet visar att två lärare i årskurserna 4–6 anser sig ha mycket goda kunskaper kring 

odling, tre lärare tycker sig ha goda kunskaper och fyra lärare anser sig ha ganska goda 

kunskaper kring odling.  

Det är ingen respondent som svarat alternativet, Inga kunskaper, på frågan.  

 

5.3.5 Värdet av att ha en skolträdgård 

Med denna fråga ville jag se hur värdefullt lärarna på skolan tycker att det är för eleverna 

att ha tillgång till en skolträdgård.  

Tabell 6. Enkätfråga 9. Hur värdefullt anser du det är att eleverna har tillgång till en 

skolträdgård? 

Lärare Mycket 

värdefullt 

Värdefullt Ganska  

värdefullt 

Vet ej 

F-3 

(n=14) 

1 7 3 3 

4–6 

(n=9) 

0 8 1 0 

Totalt 1 15 4 3 
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Resultatet visar att en lärare i F-3 anser att det är mycket värdefullt att eleverna har 

tillgång till en skolträdgård, sju lärare anser att det är värdefullt, tre lärare har svarat att 

det är ganska värdefullt och tre lärare har svarat vet ej på frågan.   

Resultatet visar att åtta lärare i årskurs 4–6 anser att det är värdefullt att eleverna har 

tillgång till en skolträdgård och en lärare har svarat att det är ganska värdefullt.  

 

5.3.6 Detta behövs för att skolträdgården ska användas mer i undervisningen 

På denna fråga kunde respondenterna ange flera svarsalternativ. Syftet med frågan var att 

se vilka hinder eller svårigheter lärarna såg med att bedriva undervisning i 

skolträdgården. Enkätfråga 10 innehöll förutom tre förskrivna alternativ ett öppet 

svarsalternativ där respondenterna själva fick fylla i vad de ansåg skulle behövas för att 

de skulle använda skolgården mer i sin undervisning. De svar som lämnades där 

presenteras i högra spalten i tabell 7 under rubriken annat.  

Tabell 7. Enkätfråga 10. Vad skulle behövas för att du skulle använda skolträdgården mer i din 

undervisning? 

Lärare Mer tid 

avsatt 

 

Utbildning Extra 

resurs 

Annat 

F-3 

(n=14) 

9 6 4 • Hela a-laget behöver planera in 

det (lärare 1). 

• Inspiration (lärare 2). 

• Det skulle finnas en skolträdgård 

(lärare 3). 

• Intresse saknas. Prioriterar annat 

i elevernas lärande (lärare 5). 

• Ett tema som sammankopplar 

detta med det vi gör i 

klassrummet (lärare 11). 

• En person som tar små grupper 

till hjälp, kanske 2–3 elever i 

taget. Fokusera på fsk-år 1. I dess 

nuvarande utformning ger den de 

små barnen mest. Den är för liten 

för att eleverna ska kunna lära sig 

rent praktiskt att sköta den och 

även få nytta av skörden (lärare 

12). 
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4–6 

(n=9) 

4 3 3 • En större skolträdgård med fler 

odlingar (lärare 18). 

• Större, mer välfungerande 

skolträdgård, nuläge 8 

kvadratmeter (lärare 19). 

• Ett upplägg för hur den kan 

användas strukturerat (lärare 

20). 

• Att jag skulle undervisa i NO 

(lärare 23). 

Totalt 13 9 7  

 

Resultatet visar att nio av lärarna i F-3 anser att mer tid skulle behövas, sex stycken 

uppger att utbildning vore önskvärt och fyra lärare har svarat att extra resurs är det som 

behövs för att bedriva mer undervisning i skolträdgården. Sex lärare skrev egna förslag 

på det öppna svarsalternativet.  

Resultatet visar att fyra av lärarna i årskurserna 4–6 uppgav att mer tid skulle behövas, 

tre lärare svarade utbildning och tre lärare uppgav att det skulle behövas extra resurs för 

att de skulle använda skolträdgården mer i sin undervisning. Fyra lärare skrev egna 

förslag på det öppna svarsalternativet.  

 

5.3.7 Pedagogiska vinster 

Nedan presenteras de svar som kom in på fråga nummer 11. F-3 och 4–6 presenteras var 

för sig i tabellen. Svaret på vilka pedagogiska vinster läraren ser med användandet av en 

skolträdgård presenteras i högerspalten. De lärare som valde att inte skriva något på 

frågan är inte presenterade i resultatet nedan. 

Tabell 8. Enkätfråga 11. Vad ser du för pedagogiska vinster med att använda dig av en 

skolträdgård i din undervisning? 

Lärare Pedagogiska vinster enligt lärarna (fritext) 

F-3 • Stora, det man kan känna, ta på och ta hand om lär man sig att 

bry sig om och uppskatta (lärare 1). 

 

• Barnen får använda händerna och uppleva med alla sina sinnen. 

De får följa hela växtförloppet från frö till färdig växt. De får 

större förståelse för kretsloppet (lärare 2). 
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• Det kan integreras i olika ämnen. Genom att odla lär sig barnen 

(eleverna) om naturen, olika begrepp, kunskaper på ett praktiskt 

sätt, inte bara abstrakt (lärare 3). 

 

• Det är jättebra för barnen att kunna följa en process från frö till 

växt samt vad som behövs för att det ska växa och frodas (lärare 

4).  

 

• Eleverna lär sig värna om miljön, ansvarstagande, samarbete 

(lärare 5). 

 

• På ett naturligt sätt följa odling och växters livsvillkor (lärare 7). 

 

• Möjlighet för eleverna att arbeta mer praktiskt och konkret 

(lärare 8). 

 

• Barnen får uppleva med alla sina sinnen och lära sig rent 

praktiskt hur vår föda kommer till (lärare 12). 

 

• Vet ej (lärare 14). 

4–6 • Få inspiration till att skriva. Hållbar utveckling (lärare 15). 

 

• Att eleverna får arbeta praktiskt. Att de får följa hur det växer 

och vad man gör vid olika årstider (lärare 16). 

 

• Koppla det till skrivuppgift (lärare 17). 

 

• Att följa naturen efter årstid och att kunna följa ett frö - planta- 

frö. Ett frös livscykel (lärare 18). 

 

• Naturligtvis många (biologi, kretslopp, miljö m.m.) (lärare 19). 

 

• Att lära elever om växters livscykel. Att visa att det går att odla 

själv – klimat/transporter (lärare 20). 

 

• Kunskaper kring odling. Helhetssyn kring hållbart tänkande.  

Upplevelse av naturen (lärare 21). 

 

• Kunna se hela processen (lärare 22). 

 

• Närhet till odling. Möjlighet till odling för alla dem som inte har 

den möjligheten hemma (lärare 23). 
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Resultatet visar att nio av 14 lärare i F-3 har svarat på fråga 11. Samtliga lärare i 4–6 har 

svarat på vilka vinster de kan se med användandet av en skolträdgård i undervisningen. 

Vilket ger en svarsprocent på strax under 80%.  

 

5.3.8 Svårigheter i samband med undervisning i en skolträdgård 

Nedan presenteras de svar som kom in på fråga nummer 12. F-3 och 4–6 presenteras var 

för sig i tabellen. Svaret på vilka svårigheter läraren ser med användandet av en 

skolträdgård i sin undervisning presenteras i högerspalten. De lärare som valde att inte 

skriva något på frågan är inte presenterade i resultatet nedan. 

Tabell 9.Enkätfråga 12. Vad ser du för svårigheter med att använda dig av en 

skolträdgård i din undervisning? 

Lärare Svårigheter enligt lärarna (fritext) 

F-3 • Traditionellt har vi prioriterat utflykter till skogen för NO, och 

det är svårt att förändra det eller hinna både och (lärare 1). 

 

• Stor barngrupp. Nödvändigt att jobba med några barn i taget. 

Tiden ska räcka till mycket (lärare 2). 

 

• För att kunna ha en fungerande skolträdgård måste alla 

samarbeta och vara ansvariga vuxna. Alltså om en del inte tar 

ansvar blir det svårt att sköta gården (lärare 3). 

 

• Inga svårigheter bara bra om man har tid till detta (lärare 4). 

 

• Genuint intresse saknas (personal) och vi avsätter inte tid för 

detta (lärare 5). 

 

• Kräver planering, resurser (lärare 6). 

 

• Någon som tar ansvar för att den sköts ordentligt. Tiden räcker 

inte till, så många moment som ska hinnas med (lärare 7). 

 

• Att vi i år 2 och 3 ej har ett tema som man kan koppla till detta 

just nu (lärare 11).   

 

• Personal (lärare 12). 

 

• Vet ej (lärare 14). 
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4–6 • Svårt att anpassa svenska/SO- undervisning så att den kan hållas 

i en skolträdgård (lärare 15). 

 

• Alla kan inte vara där samtidigt och då behöver man vara mer 

än en pedagog för att lösa det (lärare 16). 

 

• Tillhör inte praktiskt mina ämnen (lärare 17). 

 

• Stora elevgrupper. Tid för att planera upp lämpliga aktiviteter 

med innehåll som kopplas till Lgr 11 (lärare 18). 

 

• Det skulle behövas en större, mer välfungerande skolträdgård. 

Nuläge cirka 8 kvadratmeter (lärare 19). 

 

• Liten, svår att samla helklass vid (lärare 20). 

 

• Tid. Svårt att få in kunskapskraven på ett naturligt sätt (lärare 

21). 

 

• Lärartäthet. Tiden. Man behöver en pedagogiskt genomtänkt 

plan (lärare 22). 

 

• Jag har inte NO (lärare 23). 

 

Resultatet visar att tio av 14 lärare i F-3 svarade på fråga 12, vilka svårigheter de ser med 

användandet av en skolträdgård i undervisningen. Samtliga lärare i år 4–6 har svarat på 

frågan. Vilket ger en svarsprocent på strax över 80%.  
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6. Diskussion 

Under denna rubrik kommer först en diskussion om vald metod, därefter följer en 

diskussion kring studiens resultat. Sist kommer avslutande ord samt idéer kring fortsatt 

forskning. Vid citat används tecknen [] där ändringar gjorts. 

6.1 Metoddiskussion  

Då syftet med min studie var att undersöka hur skolträdgården används i undervisningen 

på en skola i södra Sverige ville jag ha svar från så många undervisande lärare på skolan 

som möjligt. Jag valde därför att göra en kvantitativ enkätundersökning. Då vi är flera 

lärarstudenter som gör studier samtidigt är det också många förfrågningar om deltagande 

i omlopp på skolor. Enkäter kan besvaras när respondenten har tid och chansen är därför 

större att fler deltar i undersökningen (Bryman, 2008). En nackdel med enkäter är enligt 

Bryman (2008) att det inte finns någon intervjuare som kan läsa frågorna och förklara 

eventuella svårigheter som uppstår. Jag var därför noga vid utförandet av enkäten så att 

den skulle vara lätt att förstå och besvara. Då jag i min studie bland annat ville undersöka 

lärarnas inställning till undervisning i skolträdgården ville jag med hjälp av enkäter ge 

dem en chans till att vara anonyma. Min förhoppning med detta var att få så tillförlitliga 

svar som möjligt. En annan nackdel med enkäter är att man inte kan ställa 

uppföljningsfrågor till respondenten. Jag valde därför att ha fråga 11 och 12 som öppna 

frågor där respondenterna själva kunde motivera sina svar. Jag var dock noga med att 

hålla antalet öppna frågor nere då dessa enligt Bryman (2008) är tidsödande för 

respondenterna och därför också kräver mer av dem. Vid fråga 10, Vad skulle behövas 

för att du skulle använda skolträdgården mer i din undervisning? valde jag att lämna ett 

svarsalternativ öppet så att respondenten med egna ord kunde svara på frågan. Detta 

gjorde jag dels för att hålla svarsalternativen nere men också för att minska risken att 

missa relevanta svar kopplat till syftet med min studie. Samtliga respondenter erbjöds 

delta i en kompletterande intervju. Det var endast en respondent som visade intresse för 

detta, men då detta svar kom in sent fanns inte tiden till en intervju. Kompletterande 

intervjuer hade kunnat ge mig mer ingående information eftersom jag då hade kunnat 

ställa följdfrågor till det respondenten svarat i enkäten.  
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6.2 Resultatdiskussion  

Underrubrikerna i detta avsnitt är de frågeställningar jag använt mig av för att svara på 

studiens syfte.  

6.2.1 Hur stor andel av lärarna som deltog i studien visste om att skolan har en skolträdgård? 

En förutsättning för att skolträdgården ska användas i undervisningen är att lärarna vet 

om att den finns på skolgården. Jag ville därför undersöka hur stor del av lärarna på 

skolan som visste om att skolträdgården fanns. Av 23 respondenter var det 19 stycken 

som svarade att de visste att skolan har en skolträdgård. Av dessa 19 var det två stycken 

F-3 lärare som uppgav att de använder den i sin undervisning någon gång per termin. Vid 

frågan hur värdefullt respondenterna tyckte att det var att eleverna har tillgång till en 

skolträdgård svarade 16 att de tyckte det var mycket värdefullt eller värdefullt. Det är 

intressant att se att enbart två av respondenterna uppgav sig använda skolträdgården i sin 

undervisning trots att 16 stycken ansåg den vara mycket värdefull eller värdefull. En av 

orsakerna till att det fanns lärare på skolan som inte visste om att det fanns en 

skolträdgård på skolgården kan vara att pedagogen som är ansvarig för trädgården är 

rastaktivitetsansvarig. Skolträdgården har med tanke på det mest används vid aktiviteter 

under rasterna. En annan orsak kan tänkas vara hur länge lärarna arbetat på skolan. I min 

enkät fanns frågan om hur länge lärarna har arbetat inom yrket men inte hur länge de 

arbetat på den specifika skolan. Som nyanställd kan det ta ett bra tag innan man blir 

bekant med sin arbetsplats fullt ut.  

 

6.2.2 Vilka pedagogiska vinster ser lärarna i förskoleklass – årskurs 6 att det finns med 

skolträdgården? 

Dagens samhälle och den urbanisering som sker kan göra att barn idag inte har någon 

självklar närhet till trädgård och erfarenhet av odling. En skolträdgård kan bidra till att 

eleverna själva får se kretsloppet, hur ett frö blir en växt som sedan läggs i komposten för 

att bli till jord (Williams & Brown, 2012). Resultatet i denna studie antyder att lärarna på 

skolan även de ser detta som pedagogiska vinster med skolträdgården. Exempel på vad 

lärarna skrev som vinster är ”[d]e får följa hela växtförloppet från frö till färdig växt. De 

får större förståelse för kretsloppet” (lärare 2), ”[a]tt lära eleverna om växters livscykel. 

Att visa att det går att odla själv – klimat/transporter” (lärare 20) och ”[m]öjlighet till 
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odling för alla dem som inte har den möjligheten hemma” (lärare 23). Fler kommentarer 

finns i tabell 8.  

Även ansvarstagande, samarbete och möjlighet till att lära sig värna om miljön är saker 

som lyfts fram av lärarna som vinster ”[…] det man kan känna, ta på och ta hand om lär 

man sig att bry sig om och uppskatta” (lärare 1). I Lgr 11 (Skolverket, 2017b) står under 

skolans värdegrund och uppdrag att skolan ska lära eleverna visa respekt för vår 

gemensamma miljö. Då eleverna får undervisning om kretsloppet i skolträdgården får de 

även möjlighet att se att det går att leva på ett mer hållbart sätt med naturen (Williams & 

Brown, 2012).  

Tidigare forskning har visat att barns inlärning gynnas av att få erfarenhet i form av 

praktiskt arbete i skolträdgård att relatera till det de läser om i klassrummet. Bland annat 

begreppsförmågan och sorteringsförmågan gynnas av det (Fägerstam, 2012; Maller & 

Townsend, 2006). En av lärarna i denna studie skriver att arbetet i skolträdgården ”[Det] 

kan integreras i olika ämnen. Genom att odla lär sig barnen (eleverna) om naturen, olika 

begrepp, kunskaper på ett praktiskt sätt, inte bara abstrakt” (lärare 3). Genom att ge 

elever möjlighet att skriva om det de gjort i skolträdgården kan de elever som har svårt 

att med egen fantasi producera texter gynnas (Fägerstam, 2012). Utifrån mitt resultat 

(tabell 8) verkar även lärarna på skolan se detta som en pedagogisk vinst. ”Få inspiration 

till att skriva” (lärare 15) och ” [k]oppla det till skrivuppgift” (lärare 17) är två av svaren 

som resultatet visar. Här tänker jag att man även kan arbeta med att få inspiration till att 

skriva engelska texter och på samma gång öva in nya engelska ord.   

Det är min erfarenhet att många elever gynnas av en varierad undervisning. En stor fördel 

är att skolans skolträdgård ligger på skolgården och är lättillgänglig. Detta gör att den kan 

följas över årstiderna. En lärare i studien skriver som pedagogisk vinst ”[a]tt eleverna får 

arbeta praktiskt. Att de får följa hur det växer och vad man gör vid olika årstider” (lärare 

16). En skolträdgård kan ge en bra variation till den traditionella 

klassrumsundervisningen (Passy, 2014). ”Barnen får uppleva med alla sina sinnen och 

lära sig rent praktiskt hur vår föda kommer till” (Lärare 12).  
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6.2.3 Vilka svårigheter ser lärarna i förskoleklass – årskurs 6 att det finns med att bedriva 

undervisning i skolträdgården? 

Tidigare studier har visat att brist på tid och engagemang hos pedagoger är en bidragande 

orsak till att skolträdgården inte används i undervisningen (Dillon et al., 2005; Perko, 

2012). Mitt resultat (tabell 9) indikerar att så även är fallet på skolan i denna 

undersökning. Tid och intresse är två av de saker som lärare i studien anger som 

svårigheter med att använda sig av skolträdgården i sin undervisning. ”Genuint intresse 

saknas (personal) och vi avsätter inte tid för detta” (lärare 5). ”Tiden räcker inte till, så 

många moment som ska hinnas med” (lärare 7). Det krävs ett samarbete mellan all 

personalen på en skola då en skolträdgård förs in som ett pedagogiskt verktyg. Arbetet 

med att planera och sköta trädgården tar tid och kan lätt bli övermäktigt om det bara är 

några få som är engagerade. Det måste finnas ett gemensamt intresse för att arbetet ska 

fungera fullt ut (Dillon et al.,2005; Perko, 2012). Detta framkommer även som en 

svårighet i mitt resultat. ”För att kunna ha en fungerande skolträdgård måste alla 

samarbeta och vara ansvariga vuxna. Alltså om en del inte tar ansvar blir det svårt att 

sköta gården” (lärare 3).  

Det är inte bara tiden i skolträdgården som anges i svaren utan även att lärarna saknar tid 

till planering för aktiviteter i skolträdgården. ”Tid för att planera upp lämpliga aktiviteter 

med innehåll som kopplas till Lgr 11” (lärare 18). ”Tiden. Man behöver en pedagogiskt 

genomtänkt plan” (lärare 22). Vid frågan om vad som skulle behövas för att de skulle 

använda skolträdgården mer i sin undervisning svarade 40% utbildning (tabell 7). Vid 

anläggandet av en skolträdgård är det viktigt att noga planera var på skolgården den 

placeras, detta för att kunna använda den på ett fungerande sätt. Det är även viktigt att 

fundera över hur man vill använda den och sen utforma skolträdgården efter det. För att 

kunna använda trädgården fullt ut menar Blair (2009) att personalen behöver utbildning i 

hur den används som ett pedagogiskt verktyg. Mitt resultat (tabell 7) visar att lärarna 

önskar ”[e]tt upplägg för hur den kan användas strukturerat” (lärare 20) och ”[e]tt tema 

som sammankopplar detta med det vi gör i klassrummet” (lärare 11). Användandet av en 

skolträdgård i det pedagogiska arbetet sker inte automatiskt bara för att man anlägger en 

skolträdgård. Som med allt annat pedagogiskt arbete bör man ha en tydlig plan med vad 

man vill uppnå med användandet. Eleverna behöver få se hur den teoretiska 

undervisningen i klassrummet hör ihop med upplevelsen i skolträdgården. Det är viktigt 

att syftet med undervisningen i en skolträdgård även presenteras för eleverna (Dillon et 

al., 2005).  
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En annan svårighet som lärarna i studien pekar på i användandet av skolträdgården i sin 

undervisning var storleken på elevgrupperna kontra storleken på skolträdgården. ”Det 

skulle behövas en större, mer välfungerande skolträdgård. Nuläge cirka 8 kvadratmeter” 

(lärare 19). ”Alla kan inte vara där samtidigt och då behöver man vara mer än en pedagog 

för att lösa det” (lärare 16). Placeringen och storleken på skolträdgården anses också göra 

det svårt att samla helklass runt den eller vara i den och arbeta. Detta behöver inte vara 

ett hinder. På skolans skolgård finns områden med träd och buskar som skulle kunna 

användas i undervisningen tillsammans med skolträdgården i form av stationer där 

eleverna får uppdrag att utföra. Detta gör att hela klassen aldrig behöver vistas i 

skolträdgården på samma gång. Färdigt material i hur detta kan ske finns bland annat 

under pedagogiskt material på Holma skogsträdgårds hemsida (Skogsträdgårdens vänner, 

u.å.). Enligt min uppfattning krävs det ibland bara att någon vågar bryta mönster, så 

följer andra efter. Om eleverna blir delaktiga i arbetet med skolträdgården kommer de 

även vara medskapare av vad som sker där. Detta i sin tur kan ge uppslag till olika teman 

att koppla till skolträdgården.  

 

6.3 Avslutande ord 

Flertalet av respondenterna i undersökningen kopplar undervisning i en skolträdgård till 

matematik och NO men jag kan se stora möjligheter till att även använda den i svenska, 

engelska och geografi, för att nämna några ämnen. Jag tror att mycket ligger i att se just 

möjligheterna och att tillsammans med skolledning och kollegor arbeta bort eventuella 

svårigheter. Min förhoppning är att lärarna på skolan, genom att ha deltagit i min studie, 

har fått upp ögonen för skolträdgården och att de kommer använda den mer i 

undervisningen framöver.  

Då det krävs en del arbete med att vattna och hålla efter en skolträdgård även på 

sommarlovet kan en skogsträdgård vara ett utmärkt alternativ. En skogsträdgård anläggs 

för att efterlikna ett skogsbryn och kräver inte lika mycket underhållsarbete som en 

skolträdgård. Efter att ha genomfört denna studie har frågor väckts hur det pedagogiska 

arbetet på skolor där skolträdgården eller skogsträdgården är ett vanligt förekommande 

inslag i undervisningen ser ut. Det hade därför varit intressant att jämföra denna studies 

resultat med resultat från en skola där skolträdgården/skogsträdgården används aktivt 

som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

Enkätundersökning 

Mitt namn är Lisa Johansson och jag studerar min sista termin till grundlärare 4–6 på 

Jönköping University. Inför mitt examensarbete vill jag gärna ha din hjälp att fylla i 

denna enkät. Medverkan i undersökningen är frivillig och deltagandet kan när som helst 

avbrytas. Materialet kommer endast att användas i syfte att genomföra denna studie. Alla 

uppgifter kring skola och deltagande är skyddade och konfidentiella.  

 

Ringa in det/de alternativ du tycker passar in bäst.  

 

1. I vilken/vilka årskurs/er undervisar du? 

 

F-klass Årskurs 1  Årskurs 2 

Årskurs 3 Årskurs 4  Årskurs 5         Årskurs 6 

 

2. I vilka ämnen undervisar du? (Det går bra att ange flera alternativ.) 

 

Svenska   Matematik  Engelska 

 

NO  SO  Annat ämne 

 

 

3. Hur ofta använder du dig av skolgården i din undervisning? 

 

Mer än en gång i veckan En gång i veckan En gång i månaden 

 

Någon gång/termin  Aldrig 
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4. I vilket ämne använder du dig av skolgården i undervisningen? (Det går bra 

att ange flera alternativ.) 

 

Svenska   Matematik  Engelska 

 

NO  SO  Övriga ämnen 

 

 

5. Vet du om att det finns en skolträdgård på skolgården? 

 

Ja  Nej 

 

 

 

6. I vilken utsträckning använder du dig av skolträdgården? 

 

Mer än en gång i veckan En gång i veckan En gång i månaden 

 

Någon gång/termin  Aldrig 

 

 

7. I vilket ämne använder du dig av skolträdgården i undervisningen? (Det går 

bra att ange flera alternativ.) 

 

Svenska  Matematik  Engelska 

 

NO  SO  Övriga ämnen 

 

 

8. Hur mycket kunskap anser du att du har kring odling? 

 

Mycket goda kunskaper Goda kunskaper Ganska goda 

kunskaper 

 

Inga kunskaper 
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9. Hur värdefullt anser du det är att elever har tillgång till en skolträdgård?  

 

Mycket värdefullt  Värdefullt  Ganska värdefullt 

 

Vet ej  

 

 

10. Vad skulle behövas för att du skulle använda skolträdgården mer i din 

undervisning? 

 

Mer tid avsatt  Utbildning   Extra resurs 

 

Annat 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

11. Vad ser du för pedagogiska vinster med att använda dig av en skolträdgård i 

din undervisning?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

12. Vad ser du för svårigheter med att använda dig av en skolträdgård i din 

undervisning? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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13. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

 

0-5år  6-10år  mer än 10år 

 

 

14. Kön 

 

Man  Kvinna 

 

Jag kan tänka mig att delta i en kompletterande intervju som tar ca 15 min. Du kan nå 

mig på mail : __________________________________________ 

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på mina frågor. 

/ Lisa



 

 


