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1 Inledning  
Ambitionen med detta examensarbete är att undersöka vilka positiva effekter som forskning 

visar att skolträdgårdsarbete har på elever i grundskolan. Ekvall (2012) hävdar att dagens barn 

och ungdomar lever i ett samhälle där grönområdena krymper mer och mer. Risken är att de 

tappar kontakten med naturen helt. De flesta vet att naturen har en positiv effekt på männi-

skans hälsa och forskning visar likaså att människor behöver vistas i naturen för att uppnå god 

fysisk hälsa och välbefinnande (Ekvall, 2012). Skolan har därför en viktig roll, att låta eleverna 

vistas i den natur vilken faktiskt finns kvar. Därför bör mer undervisning bedrivas i en utom-

husmiljö (Ekvall, 2012). Innehållet i detta examensarbete kommer till största del behandla skol-

trädgården och dess positiva effekter på elever. Men utomhuspedagogik och forskning kring 

positiva effekter inom området kommer även ibland att belysas, eftersom att skolträdgårdsar-

bete är en form av utomhuspedagogik. 

15-åriga elevers kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap sjunker. Jämfört med 

tidigare resultat visar PISA (Programme for International Student Assessment) att svenska ungdomar 

presterar sämre i ett internationellt perspektiv (Skolverket, 2013). Detta är ett problem, skolans 

alla aktörer måste tillsammans hjälpas åt att bromsa ned och vända den negativa trenden. Det 

borde vara all skolpersonals ambition att finna metoder, vilka på något sätt skulle kunna bidra till 

bättre resultat i skolan. Skulle kanske skolträdgården kunna vara en möjlig metod för att uppnå 

förbättrade skolresultat? Vi har erfarenhet av skolträdgårdsarbete från Högskolan i Jönköping. 

Där har vi upplevt fördelen med arbetssättet för att vinna och långsiktigt behålla nyvunna kun-

skaper. Intresset för det valda ämnet grundar sig i ambitionen om vår framtida undervisning, vil-

ken är att använda utomhuspedagogik för att få en varierad och intresseväckande undervisning. 

Då forskningsområdena utomhuspedagogik och skolträdgårdsarbete är stora krävs vissa avgräns-

ningar vid en litteraturstudie. Detta examensarbete är avgränsat till att enbart ta reda på vilka po-

sitiva effekter som forskning kring skolträdgårdar påvisat. Skolträdgårdsarbete har stora möjlig-

heter till ämnesintegrering. Här studeras enbart hur de naturorienterande ämnena1 kan integreras 

med en skolträdgård. Vidare beskrivs endast den forskning vilken beskriver skolträdgården som 

en utomhusaktivitet.  

För att få fram material, vilket används i denna litteraturstudie har sökningar gjorts på olika sök-

motorer (se bilaga 2). Materialet vilket hittats består av en doktorsavhandling, en licentiatavhand-

                                                        

1 Med naturorienterande ämnen avses i detta examensarbete ämnena biologi, fysik och kemi. 
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ling och vetenskapliga tidskriftsartiklar. Flera av de vetenskapliga tidskriftsartiklarna är publice-

rade i tidningen Hort Technology, vilken publicerar aktuell forskning inom odling. Kedjesök-

ningar har även gjorts utifrån referenslistor för att finna intressanta och passande texter. Alla ar-

tiklar i examensarbetet är peer-reviewed. Det är framför allt en svensk forskare som återkommer i 

flertalet texter, Petter Åkerblom. Därför baseras mycket av detta examensarbete på hans tankar, 

idéer och forskning.  

2 Syfte och frågeställningar  

2.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka positiva effekter som forskning visar att 

skolträdgårdsarbete har för elever i grundskolan. Vi har även för avsikt att göra en kartläggning av 

skillnader och likheter mellan de vetenskapliga texterna vilka används i resultatdelen. 

2.2 Frågeställningar  

 
• Vilka positiva effekter har forskning visat att skolträdgårdsarbete har på elevers skolresul-

tat, hälsa och sociala utveckling?  
 

• Vilka likheter och skillnader har forskningen kring skolträdgårdsarbete i: metodologiska 
tillvägagångssätt, syften och resultat? 

3 Bakgrund 
Inledningsvis beskrivs de begrepp vilka återkommer frekvent i detta examensarbete. Därefter tol-

kas och kopplas läroplanens innehåll till undervisning i naturorienterande ämnen i en skolträd-

gård. Avslutningsvis beskrivs begreppen utomhuspedagogik och skolträdgård utifrån ett historiskt 

perspektiv. Vid en första kontakt med begreppen kan det finnas en föreställning om att de är rela-

tivt nya. De är snarare väldigt gamla! Den historiska tillbakablicken är väsentlig, enligt oss och 

även Petter Åkerblom (personlig kommunikation, 17 mars, 2014). Dels för att kunna diskutera 

dagens behov av odling i skolan och dels då dagens forskare ofta finner inspiration från de ur-

sprungliga idéerna. Vilket redan nämnts, betraktas skolträdgården som en gren inom utomhuspe-

dagogik. Eftersom skolträdgården är en utomhusaktivitet, belyses även utomhuspedagogik i 

denna historiska bakgrund.  

3.1 Definition av begrepp  

I examensarbetets olika delar används vissa begrepp frekvent. Här kommer förtydligas hur be-

greppen används i det här arbetet. 
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Begreppet pedagog används som en samlingsbeteckning för vuxna som bedriver pedagogiskt ar-

bete i skola eller barnomsorg. En pedagog kan således bland annat vara en lärare, fritidspedagog 

eller förskollärare.  

Med skolträdgård avses en plats utomhus, vilken iordningställts för att fungera som ett pedagogiskt 

uterum. Pedagoger och elever återkommer vid upprepade tillfällen till en och samma plats för att 

odla och sköta skolträdgården. Odlingen i sig är inte det enda målet med aktiviteten. Åkerblom 

(1990, s. 49) uttrycker det som att det är en ”bisak att lära sig odla”. Det finns flera andra vinster.  

Skolträdgårdsarbete innebär allt det arbete elever och pedagoger utför i och om skolträdgården. Det 

behöver inte bara vara odlingen i sig utan det kan även vara observationer och experiment i andra 

ämnen vilka görs i skolträdgården. Exempelvis kan undervisningen om kolets kretslopp bedrivas i 

en skolträdgård. Detta exempel på undervisningsinnehåll anses i detta examensarbete vara skol-

trädgårdsarbete.  

Begreppet utomhuspedagogik definieras i detta examensarbete på samma sätt som Nationellt cent-

rum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet gör. På centrets hemsida (Linköpings 

universitet, 2014) definieras utomhuspedagogik på följande sätt: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 
och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. inne-
bär: 

• att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 
• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 
• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram 

 

Integrering är ett begrepp som i det här examensarbetet används för att beskriva det som sker när 

ett ämne undervisas i en skolträdgård. Ämnesinnehållet och skolträdgårdsarbetet integreras med 

varandra. De båda delarna samspelar och blir tillsammans en helhet.  

3.2 Vad säger läroplanen? 

När pedagoger väljer att använda uterummet, skolträdgården, som pedagogiskt verktyg bör de 

utforma undervisningen utefter läroplanen. Pedagogen bör även fundera över vilka fördelar ute-

rummet kan ge eleverna. Då platsen för lärandet, alltså var undervisningen bedrivs, inte är angi-

ven i läroplanen måste pedagogen själv tolka och koppla läroplansinnehållet till det specifika 

undervisningsmomentet. Samtidigt ger detta en frihet. Pedagogen får då möjlighet att använda 

skolträdgården som ett pedagogiskt rum istället för det traditionella klassrummet. Skolträdgården 
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som uterum står inte explicit uttryckt i läroplanen. I bilaga 1 tolkas och kopplas delar ur läropla-

nens innehåll. Dessa delar kan bedrivas i en skolträdgård.  

När en pedagog väljer att integrera olika ämnen i en skolträdgård kan pedagogen finna stöd för 

detta i läroplanen. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, står det 

att: ”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesö-

vergripande” (Skolverket, 2011, s. 14). Skolträdgårdsarbete skapar många tillfällen där integrering 

med andra skolämnen kan tas till vara. 

3.3 Historisk tillbakablick 

3.3.1 Utomhuspedagogikens historiska ursprung 

Tanken att inbringa kunskap utomhus har funnits länge. Aristoteles (384 f. Kr – 322 f. Kr) fick 

utomhuspedagogiken att slå rot redan under antiken. Han ansåg att människan lärde sig bäst ge-

nom sina sinnen och av praktiska erfarenheter av verkligheten (Szczepanski, 2007). Nutida fors-

kare menar liksom Aristoteles att utomhuspedagogiken tar till vara på helheter och låter alla sin-

nen vara delaktiga – de har ett holistiskt synsätt på lärande (Brügge & Szczepanski, 2007). Johan 

Amos Comenius (1592-1670) hade likartade tankar. I sin stora undervisningslära; Didactica 

Magna (1657), skrev han följande: 

Låt detta vara en gyllene regel; att förevisa allt för alla sinnen, 
så långt det är möjligt, det vill säga, saker som är synliga för 
synen, de som är hörbara för hörseln. Och kan något uppfatt-
tas av flera sinnen, förevisa detta för flera sinnen (J.A. Come-
nius i Kroksmark, 2011, s. 200).  

 

Rousseau (1712-1784) fortsatte i samma tankar då han betonade vikten av att elever skulle upp-

leva verkligheten. Han förespråkade inte bokläsning som kunskapskälla, utan istället skulle ele-

verna använda sina fötter, händer och ögon (Szczepanski, 2007).  Dessa tankar finns med också i 

senare tid och har lyfts fram av flera pedagoger, till exempel Ellen Key (1849-1926), John Dewey 

(1859-1952), Maria Montessori (1870-1952) och Célestine Freinet (1896-1966). Alla fyra betonar 

betydelsen av användandet av sinnen, fantasiskapande och handens kunskap vid inlärning. I lik-

het med Rousseau var kontakten med verkligheten också väsentlig (Szczepanski, 2007). 

3.3.2 Skolträdgårdens historiska bakgrund 

Skolträdgårdens historiska bakgrund sträcker sig även den långt tillbaka i tiden. 1840 infördes 

skolträdgårdsarbete i undervisningen i Sverige (Åkerblom, 1990). Dock var det inte Sverige som 

först insåg skolträdgårdens möjligheter och positiva effekter för inlärning. Johan Amos Comenius 

(1592-1670) ansåg att varje skola borde ha en skolträdgård. Detta för att eleverna skulle få möj-
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lighet att betrakta och njuta av naturen (Weed & Emerson, 1911). Vidare menade Comenius att 

undervisningen skulle anpassas utefter elevernas egen uppfattning om naturens företeelser. Istäl-

let för att läsa sig till kunskap om komplexa begrepp i naturen, får de uppleva dem i dess rätta 

miljö (Kroksmark, 2011). Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet bedrev John Dewey 

(1859-1952) forskning inom den filosofiska pedagogiken. Han hävdade att det var viktigt att ele-

verna upplevde mening i skolarbetet. För att uppleva detta, var miljön där undervisningen bed-

revs en bidragande faktor (Kroksmark, 2011). Undervisningen skulle enligt Dewey bedrivas utan-

för klassrummets fyra väggar. Den omgivande miljön skulle tas till vara. Skolträdgårdar och ex-

kursioner kunde vara exempel på dessa meningsfulla aktiviteter vilka gynnade elevers inlärning. 

Den svenska pedagogen Ellen Key (1849-1926) var aktiv med sin forskning under samma tidspe-

riod som Dewey. De delade likartade tankar om hur undervisning skulle bedrivas. Deras tankar 

kan sammanfattningsvis beskrivas med att uterummet är en viktig miljö för inlärning (Dewey re-

fererad i Szczepanski, 2008). 

Användningen av skolträdgårdar har varierat i linje med olika händelser, till exempel andra 

världskriget, men även efter vad som har ansetts vara viktigt att undervisa om (Blair, 2009). USA 

ligger i framkant när det gäller forskning om och användandet av skolträdgårdar. Där är skolträd-

gårdar väldigt populära och aktuella i dag och har såväl varit under lång tid (a.a.). Till en början 

användes skolträdgårdarna för estetiska ändamål (a.a.). Under andra världskriget fanns det behov 

av att lära sig att odla, för att kunna försörja sig själv och sin familj. Därför blev detta fokus i 

skolträdgårdsundervisningen (Åkerblom, 1990; Blair, 2009). Efter krigets slut förbättrades eko-

nomin och teknikutvecklingen satte fart. Det var inte längre nödvändigt att odla sin egen mat i 

lika stor utsträckning, då ny teknik ersatte mycket av odlingsarbetet (Åkerblom, 1990; Åkerblom, 

2004). På grund av detta minskade intresset för användandet av skolträdgårdar. Utvecklingen av 

skolträdgårdar i Sverige följde samma mönster som i USA efter andra världskriget. I Sverige blev 

det återigen populärt under 70- och 80-talet, då miljöproblem blev mer och mer vanligt. Detta 

startade en diskussion kring huruvida undervisning kunde bedrivas i ämnet. Skolträdgårdarna an-

sågs vara lämpliga hjälpmedel för detta (Wickenberg, 1999).  

4 Metod  
I det inledande skedet av detta examensarbete skedde en översiktsläsning av litteratur vilka hand-

lade om utomhuspedagogik och skolträdgårdar. Utifrån den översikten kunde vi se att forsk-

ningsresultaten påvisade flera positiva effekter när pedagoger använde skolträdgården som ett 

pedagogiskt verktyg. De positiva effekterna kategoriserades i tre huvudområden. Dessa är: skolre-
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sultat, hälsa och social utveckling. Inledningsvis beskrivs hur informationssökningen gick till och av-

slutningsvis sker en materialanalys.  

4.1 Informationssökning  

Som tidigare nämnts, användes huvudområdena för att strukturera sökningen. Utifrån vilka posi-

tiva effekter som de vetenskapliga texterna visade sorterades de in i de tre huvudområdena. En 

fördel med detta arbetssätt är att det blir lättare att välja sökord och därmed lättare att finna stu-

dier som är relevanta för det valda syftet och frågeställningarna. Därmed är det inte forskningsfäl-

tet som bestämmer innehållet i detta examensarbete, utan det är istället vi själva. Efter insamlan-

det av material är det vårt ansvar att jämföra studier och dra slutsatser för att texten ska bli vår 

egen.  

Till en början gjordes en översiktlig sökning för att se vilka studier som gjorts inom fältet skol-

trädgård. Sökningar av studier gjordes i två sökmotorer: ERIC och Google scholar, detta för att 

vi kände oss förtrogna med sökningsproceduren i de två olika sökmotorerna. Beroende på i vil-

ken sökmotor det söktes fick antingen engelska sökord eller svenska sökord användas. I den 

översiktliga sökningen användes sökorden: skolträdgård*, skolträdgår*, school garden* och schoolgar-

den*.  Vid den första sökningen på Google scholar med sökordet skolträdgår* valdes en studie: 

Åkerblom (2005). Den valdes för att forskaren varit medverkare till flera böcker om skolträdgår-

dar, och därför verkade vara en forskare som var aktiv inom forskningsområdet. De andra sökor-

den vilka användes vid den översiktliga sökningen gav visserligen flera olika studier, men det var 

svårt att få en överblick om vad de handlade om. Vi insåg att det behövdes fler sökord för att 

studierna skulle behandla de områden vi var intresserade av. Sökord som bland annat användes 

var: science achievement, benefits, social behavior, self-esteem, food behavior. I en sökning användes sökorden:  

science achievement AND school garden* OR schoolgarden. Det visade sig att 206 000 träffar skulle visas 

efter de tre sökorden. För att snäva in sökningen och förhoppningsvis få färre men mer relevanta 

studier användes följande sökord: science achievement AND school garden* OR schoolgarden* AND ele-

mentary AND effects of school garden* AND science education. Utifrån den sökningen valdes två studier 

till resultatdelen i detta examensarbete. På liknande sätt gjordes informationssökningen till alla tre 

huvudområden. Utöver sökning på de två sökningstjänsterna användes även kedjesökning utifrån 

lästa referenslistor. I tabell 2 visas hur informationssökningen gick till inom de andra områdena.  

Det finns mycket forskning om skolträdgården och dess positiva effekter på elever. Därför är det 

viktigt att resonera om de olika vetenskapliga texterna efter deras relevans och kvalitet. Vid ge-

nomläsning av olika forskningsresultat var det långt ifrån alla som valdes att användas till detta 

examensarbete. Som en första utgångspunkt var det viktigt att innehållet i studierna speglade syf-
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tet i detta examensarbete. Om de inte uppfyllde kraven exkluderades de. Problemformuleringen 

ses som det absolut viktigaste i forskningsarbetet (Backman, 2009), därför valdes endast veten-

skapliga texter där den var utskriven. Vid översiktsläsningen av de olika vetenskapliga texterna 

kontrollerades bland annat att metod och syfte hängde ihop, att metoden var väl beskriven, att 

det skedde en analys av studiens resultat och att val av material var tydligt utskrivet. Sedan är det 

även viktigt att forskaren eller forskarna har en diskussion om resultatets tillförlitlighet och tro-

värdighet (Backman, 2009). Efter det valdes endast vetenskapliga artiklar vilka var peer-rewieved. 

Efter granskning av detta var det lätt att utesluta de vetenskapliga texter vilka inte hade relevans 

och den kvalitet som krävdes för detta examensarbete. Till slut användes 12 vetenskapliga texter 

till resultatdelen. Det slutliga undersökningsmaterialet består av en doktorsavhandling, en licenti-

atavhandling och vetenskapliga tidskriftsartiklar. 

4.2 Materialanalys  

Vid analys av de vetenskapliga texterna delades de in efter de tre huvudområdena: skolresultat, 

hälsa och social utveckling. Eftersom hela examensarbetet är indelat enligt den principen, jämförs 

även de vetenskapliga texterna inom respektive huvudområde. Detta innebär att vissa vetenskap-

liga texter kan förekomma i de olika jämförelserna i flera olika huvudområden. Myginds (2009) 

resultat berör alla tre huvudområdena, vilket innebär att hans studie jämförs med andra veten-

skapliga texter tre gånger. Dessa jämförs utifrån vilket metodologiskt tillvägagångssätt forskaren 

eller forskarna valt att använda. Forskaren eller forskarna kan exempelvis valt att använda sig av 

intervju eller för- och eftertest som metod.  De vetenskapliga texternas syften jämförs och även 

deras resultat. I tabell 3 beskrivs studierna översiktligt. 

5 Resultat  
Resultatdelen på detta examensarbete är baserat på 12 olika vetenskapliga texter. Studiernas syf-

ten, metoder och resultat presenteras för att därefter jämföras efter sina likheter och skillnader 

med varandra i deras respektive huvudområden. När jämförelsen sker mellan studiernas resultat 

inom respektive huvudområde, används inte alltid forskarnas hela ordagranna resultat, utan vi 

kopplar resultaten till respektive huvudområde. Inledningsvis presenteras huvudområdet skolre-

sultat, sedan huvudområdet hälsa och avslutningsvis huvudområdet social utveckling.  

5.1 Positiva effekter på skolresultat  

5.1.1 Förbättrade resultat i de naturorienterande ämnena 
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Tre olika studier, gjorda på elever i USA har visat förbättrade resultat på tester i naturoriente-

rande ämnen. Testerna är gjorda efter att eleverna har fått genomföra skolträdgårdsaktiviteter och 

i två av studierna har jämförelser gjorts med kontrollklasser. 

Smith och Motsenbocker (2005) genomförde sin studie i Louisiana, USA. Syftet med studien var 

att mäta skolträdgårdens effekt på elevers resultat i årskurs fem i de naturorienterande ämnena. 

Eleverna undervisades av volontärer och genomförde trädgårdsaktiviteter med dem utefter in-

struktioner från forskarna. Forskarna i sin tur fann inspiration till aktivitetsvalen från handboken 

JMG (Junior master gardener handbook, level one). De för- och eftertest som eleverna gjorde, visade 

betydande positiva skillnader på kunskaper i de naturorienterande ämnena för testeleverna jäm-

fört med kontrolleleverna. Testernas resultat jämfördes mellan experiment- och kontrollklasser.  

Tre andra forskare gjorde en studie på grundskoleelever i årskurs tre, fyra och fem på sju mellan-

stadieskolor i Texas. De valde att använda försöks- och kontrollklasser för att eventuellt finna 

skillnader i deras resultat på ett eftertest, vilket behandlade elevernas kunskaper i de naturoriente-

rande ämnena. Försöksklasserna fick ett utbildningsprogram som de skulle följa i undervisningen. 

Syftet med denna var att bistå med hands-on aktiviteter som skulle användas i en skolträdgård. 

Kontrollklassen undervisades med traditionell klassrumsundervisning, medan försöksklassen un-

dervisades i en skolträdgård. Lärarna i försöksklasserna ombads att i så stor utsträckning som 

möjligt integrera även det övriga skolarbetet med utbildningsprogrammet. Denna typ av arbete 

fortskred under ett skolår. För att mäta skillnaderna på skolresultat mellan försöks- och kontroll-

klasser konstruerades ett årskursanpassat test. Högsta möjliga poäng var 40 poäng. Resultatana-

lysen visade en statistisk skillnad mellan försöks- och kontrollklasserna. Testet visade att försöks-

klasserna genomsnittligt fick 5,6 poäng högre än kontrollklasserna. Jämförelser årskursvis visade 

en ännu större skillnad mellan klasserna i årskurs fem, 14,9 poäng högre. Forskarna kom även 

fram till att skolträdgårdsarbete är effektivt både för pojkar och flickor (Klemmer, Waliczek, & 

Zajicek, 2005).  

Waliczek, Logan och Zajicek (2003) kom fram till att undervisning utomhus förbättrar elevers 

kritiska och kreativa tänkande och deras attityd till matematik och de naturorienterande ämnena. 

Kritiskt och kreativt tänkande är förmågor, vilka är framgångsfaktorer för högre resultat i skolan. 

Studien genomfördes på fem skolor i New Mexico. 175 elever i årskurserna två, tre och fyra följ-

de under studien ett miljöprogram, vilket konstruerats av forskarna. I miljöprogrammet fick ele-

verna möjlighet att studera insekter, väder, vatten och jord i en utomhusmiljö. Efter genomgånget 

miljöprogram intervjuades elever, pedagoger och volontärer för att undersöka om eleverna för-

bättrat sitt kritiska och kreativa tänkande. I denna studie gjordes ingen jämförelse med kontroll-
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klasser utan intervjusvaren analyserades utefter Blooms taxonomi, vilken är en sexgradig skala 

som mäter elevers kognitiva tänkande i olika nivåer. De högst kognitiva krävande förmågorna är 

att dra egna slutsatser och att utvärdera. Forskarna visade att dessa förmågor förbättrades avse-

värt.  

5.1.2 Skolträdgården som språngbräda för inhämtning av ny kunskap 

Åkerblom (2003) har i sin licentiatavhandling avsett att dokumentera och beskriva vad som kän-

netecknar skolträdgårdens funktion och betydelse i relation till övriga skolaktiviteter. En del av 

avhandlingen innefattar en kvalitativ forskningsintervju, där han vid analys försöker beskriva hur 

verksamma pedagoger uppfattar skolträdgårdens funktion och betydelse. I de andra delarna dis-

kuterar Åkerblom generella drag för var skolaktiviteter bedrivs, kännetecken för utomhuspedago-

gik och skolträdgård samt relationer mellan människor, platser och lärande. Åkerblom intervjuade 

pedagoger som undervisade i låg- och mellanstadieklasser. Intervjuerna skedde på fem skolor i 

Sverige och en skola i England. Intervjuerna transkriberades och analyserades sedan genom ett 

fenomenografiskt perspektiv. Det empiriska materialet sorterades först utifrån olika valda huvud-

teman. Sedan gjorde Åkerblom en jämförelse av pedagogernas åsikter och svar för att finna olika 

gemensamma uppfattningar om skolträdgårdsarbete. Resultatet av intervjuerna presenteras med 

hjälp av direkta citat från pedagogerna, men även via ett helhetsperspektiv över de gemensamma 

uppfattningar Åkerblom uppfattat (Åkerblom, 2003). Intervjuerna visade bland annat att flera 

pedagoger ansåg att eleverna befäste kunskaper lättare när de arbetade i en skolträdgård än vad de 

gjorde i den traditionella klassrumssituationen. Andra pedagoger uttryckte att undervisningen i en 

skolträdgård kan fungera som en språngbräda till att inhämta ny kunskap (Åkerblom, 2003). Det 

kan till exempel vara när en elev frågar hur potatis stavas, för att kunna skriva det i sin trädgårds-

dagbok (Åkerblom, 1990).  

5.1.3 Utemiljön som ett trivsel- och motivationshöjande verktyg  

Två skandinaviska forskare hävdar i sina studier att utemiljön kan fungera som ett trivsel- och 

motivationshöjande verktyg. Den ena studien är utförd i en skog med enkätundersökningar som 

datainsamlingsmetod och den andra är utförd i en skolträdgård med intervjuer som datain-

samlingsmetod.  

Forskaren Mygind (2009) undersökte i sin studie varför danska elever inte trivdes i skolan. I sam-

råd med en pedagog, i en klass med 19 elever i årskurs tre, bestämdes att 20 % av undervisningen 

skulle bedrivas utomhus i en skog. Detta för att se skillnader på elevers trivsel om de undervisa-

des utomhus. Studiens empiriska datainsamlingsmetod bestod av enkätundersökningar med 

slutna frågor. Den pågick under tre år, och under det tidsintervallet fick eleverna besvara en enkät 
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flera gånger. Analysen av svaren, visade att eleverna uppgav att de trivdes bättre i skolan när de 

blev undervisade ute. Den visade även att pedagogen upplevde att hon fick avbryta utelektioner-

na oftare än när eleverna arbetade inomhus. Detta för att hon upplevde att eleverna lättare tap-

pade tidsuppfattningen utomhus, eftersom att de fann undervisningen spännande och intressant.  

Pedagogen menade att eleverna blev mer uttråkade under lektionerna inomhus än vad de blev 

utomhus. Vidare visar enkäterna att undervisning utomhus och inomhus gynnar varandra. På så 

sätt att det skapar engagemang och vilja till att lära sig mer.  

Åkerblom (2003) visar även på liknande resultat, men han har inriktat sin avhandling specifikt på 

skolträdgårdsarbete. En pedagog i Åkerbloms (2003) studie menar att i en skolträdgård kombine-

ras praktiskt arbete med reflekterande arbete. En intervjuad pedagog i Åkerbloms (2003) avhand-

ling betonar att denna växelverkan mellan praktik och reflektion bidrar till att eleverna blir moti-

verade till lärande. Inte enbart i skolträdgårdsarbetet utan även i de övriga skolarbetet. De 19 in-

tervjuade lärarna i Åkerbloms (2003) avhandling är samstämmiga om att de flesta elever blir ivriga 

till att bearbeta det arbete de gjort i skolträdgården, när de senare kommer in i klassrummet.  

5.1.4 Kunskapsintegrerande arbete i skolträdgård 

Åkerblom (1990) skriver att skolträdgården kan beskrivas som en lärobok i alla ämnen. Han menar 

att det finns goda möjligheter att arbeta med olika ämnen och undervisa i dem på en och samma 

plats. Blair (2009) och Åkerblom (2003) kommer fram till liknande i resultat i sina studier gällande 

möjligheter till integration av kunskaper i olika ämnen.   

Blair (2009) gör en forskningsöversikt över vad forskning har kommit fram till angående skol-

trädgårdens olika positiva effekter. De olika studierna, vilka hon presenterar och analyserar 

kommer alla fram till att positiva resultat uppnås när elever och pedagoger arbetar tillsammans i 

en skolträdgård. Skolresultaten förbättras, enligt Blair, för att det är möjligt att integrera flera olika 

ämnen vid arbete i en skolträdgård. Resultaten blir bättre för att eleverna för möjlighet att koppla 

tidigare inlärda kunskaper från andra ämnen till det specifika ämne som undervisas i skolträdgår-

den för tillfället.   

En pedagog som intervjuades i Åkerbloms (2003) avhandling menar att skolträdgården är en ex-

tra tillgång vid undervisning i flertalet ämnen, men speciellt i de naturorienterande. Lättman-

Masch och Wejdemark (2007) beskriver ett konkret exempel på en aktivitet, där biologi och fysik 

integreras i skolträdgårdsarbetet. Aktiviteten går ut på att eleverna ska tillverka en arttavla. Ele-

verna väljer ut ett antal mossor vilka de vill öva namnen på. På framsidan av tavlan skrivs en art-

lista och mossorna i skolträdgården, vilka eleverna har plockat själva, klistras fast. Vid varje art i 

artlistan och vid varje mossa sätts en påsnit. På baksidan fästs ett batteri och en lampa. Påsnitarna 
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vid artnamnen kopplas sedan ihop med batteriet, lampan och mossorna. Eleverna ska sedan få 

lampan att lysa. Detta gör de genom att föra de sladdar vilka hänger på framsidan till ett artnamn 

och till den mossa vilken stämmer överens med namnet (Lättman-Masch & Wejdmark, 2007). På 

detta sätt kan flera ämnen även samtidigt integreras med varandra och i sin tur med skolträdgår-

den. Då utvecklas än fler förmågor i samspel med varandra (Åkerblom, 2004). 

5.1.5 Mer uteviselse – ökad koncentrationsförmåga  

Fler och fler barn och ungdomar har svårt att koncentrera sig i skolan (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Vistelse men även blotta anblicken av natur kan enligt två forskare öka koncentrations-

förmågan.  

En studie gjord i Chicago, USA, hade för avsikt att undersöka om det fanns någon koppling mel-

lan koncentrationsförmågan hos barn och deras utsikt från deras fönster i deras hem. 12 olika 

lägenhetsbyggnader och 169 familjer användes i studien, några av lägenheterna var omgivna av 

grönska och några av dem saknade grönska. Studien bestod av två delar. Först intervjuades vård-

nadshavaren eller vårdnadshavarna. I intervjun ombads de beskriva utsikten och den miljö vilken 

omgav lägenhetsbyggnaden. Sedan fick deras barn utföra fyra olika uppgifter. En av uppgifterna 

gick ut på att de skulle säga alfabetet baklänges, med början på den bokstav vilken angavs. Barnen 

poängsattes utefter deras prestation i de olika uppgifterna. Den beskrivna uppgiften poängsattes 

efter antalet rätt nämnda bokstäver dividerat med den tid det tog för att benämna dem. Detta 

togs som ett mått på barnens koncentrationsförmåga. Intervjuerna av vårdnadshavarna och de 

poäng barnen fått användes för att finna en eventuell koppling mellan koncentrationsförmåga 

och utsikt. Resultatet av studien visade en skillnad mellan flickor och pojkar. Flickorna visade ge-

nomsnittligt en stark koppling, då de vilka levde i ett lägenhetshus som var omgivet av grönska 

presterade bättre på koncentrationsuppgifterna än de flickor som levde i en lägenhet med avsak-

nad av grön omgivning. Pojkarna visade enbart en antydan till denna koppling (Taylor, Kuo, & 

Sullivan, 2002).  

I Åkerbloms (2003) avhandling menar flera av de intervjuade pedagogerna att många elever har 

svårt att sitta still under lång tid i klassrummet. Flertalet av de pedagogerna påpekar att ett avbrott 

för odling i många fall bidrar med bättre koncentrationsförmåga hos eleverna.  

5.1.6 Jämförelse av studierna inom huvudområdet skolresultat  

Resultatet inom huvudområdet skolresultat är baserat på sex olika studier (Smith & Motsenbocker, 

2005; Åkerblom, 2003; Mygind, 2009; Klemmer, Waliczek, & Zajicek, 2005; Blair, 2009; Taylor, 

Kuo, & Sullivan, 2002). Blairs (2009) studie är en forskningsöversikt grundad på flera olika stu-
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dier. Studierna är antingen kvalitativa eller kvantitativa. Eftersom forskningsöversikten består av 

flera studier görs ingen jämförelse mellan denna och de övriga valda studierna i denna analys.  

Metodologiska tillvägagångssätt 

Vid analys av de sex olika studierna kan konstateras att de antingen är kvantitativa eller kvalita-

tiva. Det är enbart en av studierna som har ett uttalat perspektiv. Åkerblom (2003) antar ett soci-

okulturellt och pragmatiskt perspektiv när han analyserar pedagoger, förskollärare och fritidspe-

dagogers svar i deras intervjuer.  

I Smith och Motsenbockers (2005) och Klemmers et al. (2005) studier sker en jämförelse mellan 

för- och eftertest. Båda studierna är kvantitativa, då det är elevernas poängsummor som analyse-

ras. Mygind (2009) använder sig istället av en kvantitativ analysmetod med slutna frågor i en en-

kät. Den sociokulturella och pragmatiska studien gjord av Åkerblom (2003) är istället en kvalitativ 

studie, där deltagarnas svar från de öppna intervjufrågorna analyseras och citeras i resultatdelen. 

Waliczeks et al. (2003) val av metodologiskt tillvägagångssätt liknar Åkerbloms (2003), eftersom 

att det är en intervju med öppna frågor vilka vars svar analyseras. Men i denna studie används 

surveyundersökning, då fås både kvantitativa och kvalitativa data kring flera variabler (Bryman, 

2002). Vi ser även likheter i Waliczeks et al. (2003) och Smith och Motsenbockers (2005) studier, 

då båda använder sig av utbildningsprogram för att underlätta för undervisande personer. Dock 

är det intressant att ena studien använder sig av ett kvalitativt angreppssätt medan den andra an-

vänder sig av ett kvantitativt angreppssätt. Det är intressant eftersom studierna använder olika 

metoder, men ändå kommer fram till samma resultat.  

Syften 

De studier vilka valts att användas till huvudområdet skolresultat mäter antingen kunskaper, atti-

tyder eller erfarenheter av skolträdgårdsarbete eller utomhusvistelse i skolan. I alla studier föru-

tom Åkerbloms (2003), sker en tydlig inriktning på att undersöka elevers kunskaper, attityder eller 

erfarenheter. Åkerbloms (2003) studie undersöker enbart pedagogers erfarenheter av skolträd-

gårdsarbetets effekter på elevers lärande.  

Resultat  

Alla studier kommer fram till att undervisning utomhus leder till bättre skolresultat. Mygind 

(2009) talar också om att det är växelverkan mellan undervisningen utomhus och inomhus som 

bidrar med engagemang och vilja hos eleverna till att lära sig mer. Till skillnad från de övriga stu-
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dierna utmärker sig Waliczeks et al. (2003) studie, genom att forskarna tydligt kommer fram till 

och skriver ut i resultatet varför undervisning utomhus bidrar till bättre skolresultat. Enligt dem 

använde sig eleverna av ett högre kognitivt tänkande efter studien än vad de gjort innan. Detta 

innebär bland annat att de blir bättre på att dra egna slutsatser om olika fenomen och att utvär-

dera. 

5.2 Positiva effekter på hälsa 

5.2.1 Utomhuspedagogik ökar elevers fysiska aktivitet 

Fyra olika studier, gjorda i tre länder i Europa, har visat att utomhuspedagogik ökar elevers fy-

siska aktivitet. Detta har framkommit genom observationsscheman, intervjuer och enkätunder-

sökningar.  

En studie, gjord på två elevgrupper i två svenska skolor, visade att utomhuspedagogik förbättrade 

elevernas betyg i idrott och förbättrade deras motorik (Ericsson, 2011). En orsak till att eleverna 

visade dessa positiva effekter var, enligt Ericsson (2011), att de fick fler undervisningstimmar där 

de fick möjlighet att röra på sig mer i en utomhusmiljö. I studien använde forskaren MUGI-

observationsschema som mätinstrument. Observationsschemat mäter hur väl elever utför olika 

motoriska övningar och är en indikator på om elever behöver extrainsatt motorisk träning. En av 

elevgrupperna fungerade som försöksgrupp och den andra som kontrollgrupp. Grupperna stude-

rades under nio år och jämfördes slutligen utefter betyg i idrott och motoriska färdigheter. Studi-

ens resultat visar att försöksgruppen uppnådde högre betyg och mer utvecklade motoriska fär-

digheter än kontrollgruppen.  

I Åkerbloms (2003) licentiatavhandling, har pedagogerna erfarenheter av delar av det nämnda i 

Ericssons studie. Vid skolträdgårdsarbete har de upplevt att eleverna förbättrar sin motorik och 

rör på sig mer än i vanliga undervisningssammanhang. De menar vidare att eleverna får vara ute i 

den friska luften, vilket enligt pedagogerna bidrar positivt till elevernas hälsa.  

Åkerbloms licentiatavhandling väckte två frågor vilka han ville försöka besvara. Den ena frågan 

berörde skolträdgårdens historiska bakgrund, vilken han anser är viktig för att diskutera dagens 

behov av odling i skolan. Enligt Åkerblom var det uppenbart i de intervjuer han gjorde i licentiat-

avhandlingen att skolor saknade pedagoger vilka var kunniga i odlingstekniska frågor, men även 

att pedagoger var osäkra på hur man inreder, utformar och arrangerar skolgården på ett sätt som 

fungerar i den pedagogiska vardagen. Dessa erfarenheter gav upphov till två olika artiklar. Åker-

blom (2005) gjorde en doktorsavhandling vilken sammanlägger licentiatavhandlingen och de två 

artiklarna (P. Åkerblom, personlig kommunikation, 17 mars, 2014). En del av doktorsavhandling-



 

 

 

14 

ens resultatet kommer fram till att skolträdgården ökar elevernas fysiska aktivitet. Förflyttningen 

mellan klassrum och skolträdgård bidrar automatiskt med en fysisk aktivitet i sig. Självklart varie-

rar längden, beroende på vart skolträdgården är belägen. Men ändock skapar detta mer fysisk ak-

tivitet än att enbart undervisas i ett och samma klassrum.  

I den föregående studien är det pedagogernas erfarenheter som beskrivs, i studien gjord av My-

gind (2009) är det istället elevernas erfarenheter som står i fokus. I den upplever eleverna själva 

att deras fysiska aktivitet blir högre när de blir undervisade utomhus. De säger också att miljön i 

skogen uppmanar dem till att vara mer aktiva, i motsats till den traditionella klassrumsmiljön med 

stol och bord. Sammanfattat kan skolträdgårdsarbete och andra utomhusaktiviteter, enligt flera 

intervjuade pedagoger, ses som friskvård. Då de har omedelbara effekter på hälsa och välbefin-

nande (Åkerblom, 2003).   

5.2.2 Skolträdgårdsarbete förändrar elevers matvanor 

När elever får möjlighet att arbeta i en skolträdgård förändras deras attityd till grönsaker positivt. 

Två studier, en gjord i Kalifornien och en i Sverige, visar att elever gärna smakar på de grönsaker 

som de själva har odlat fram.  

Tre forskare i Kalifornien hade för avsikt att konstruera ett utbildningsprogram vilket skulle 

uppmuntra elever i årskurs ett att äta mer grönsaker. Två skolor var med i studien, vilket innebar 

att 97 elever deltog tillsammans med sina pedagoger. Vissa av klasserna valdes att fungera som 

kontrollgrupper och de andra som försöksgrupper. Försöksgrupperna fick undervisning i närings-

lära i sina klassrum och de fick odla grönsaker i sin skolträdgård. Kontrollgrupperna däremot fick 

enbart undervisning om näringslära i sina klassrum. Innan utbildningsprogrammet startade fick 

alla elever medverka i en en-till-en-intervju, vilket innebär att en elev i taget intervjuas. Intervjun 

bestod av två delar, ett matigenkänningstest och en provsmakning av grönsaker. Eleverna fick 

poäng utefter antal rätt på matigenkänningstestet och även efter hur villiga de var att smaka på 

grönsakerna vilka serverades. Efter genomgånget utbildningsprogram fick eleverna åter igen göra 

samma intervju. För- och efterintervju analyserades av forskarna vilket frambringade resultatet att 

eleverna bland annat blev mer villiga att smaka på olika grönsaker. Därmed skulle skolträdgårds-

arbete kunna bidra till bättre matvanor (Morris, Neustadter, & Zidenberg-Cherr, 2001).  

Pedagogerna i Åkerbloms (2003) studie menar även de att skolträdgårdsarbete bidrar till att ele-

verna vågar smaka på fler grönsaker. Även de elever som säger att de inte gillar en viss grönsak, 

äter ändå gärna de grönsaker som de själva odlat.  

5.2.3 Jämförelse av studierna inom huvudområdet hälsa 
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Resultatet inom huvudområdet hälsa är baserat på fem olika studier (Åkerblom, 2005; Åkerblom, 

2003; Morris, Neustadter, & Zidenberg-Cherr, 2001; Mygind, 2009; Ericsson, 2011).	  	  

Metodologiska tillvägagångssätt 

Tre stycken studier, vilka valts i denna analys om forskning kring hälsa i samband med undervis-

ning utomhus, har ett uttalat teoretiskt perspektiv. Ericsson (2011) använder sig av en deduktiv 

teori, då det redan framgår i kunskapsobjektet att studiens syfte är att studera hur motoriken kan 

förbättras vid ökad fysisk aktivitet. Då utgår hon alltså från att motoriken kommer att förbättras, 

men hur mycket vet hon inte. Åkerblom (2003) har, som tidigare nämnts, ett uttalat sociokultu-

rellt och pragmatiskt perspektiv. Den tredje studien vilken har ett uttalat teoretiskt perspektiv är 

Morris et al. (2001). Perspektivet kallas för socialkognitiv inlärningsteori, och inriktar sig på att 

lärande sker genom iakttagelser av andra (Egidius, 2014).  

Ericsson (2011) och Mygind (2009) skiljer sig från de andra tre studierna, då studierna pågick un-

der en lång period. Den förstnämnda studien pågick i nio år och var longitudinell medan den 

sistnämnda studien pågick i tre år. De övriga studierna pågick under en kortare tidsperiod. Tre av 

studierna använde intervju som ett metodologiskt tillvägagångssätt, medan de andra använde en-

kät och observation. Tre av studierna använde sig av kvantitativ teori och två av studierna an-

vände sig av kvalitativ teori.  

Syften 

En jämförelse mellan de fem studiernas syften vilka används inom huvudområdet hälsa visar att 

de är relativt olika. Syftena kan kategoriseras i tre olika grupper. Den första inbegriper studierna 

Åkerblom (2003) och Åkerblom (2005). Studierna är utförda och skrivna av samma forskare. De-

ras syften är i stort sett identiska, vilket innebär att Åkerblom hade för avsikt att undersöka 

forskningsområdet ytterligare när han utförde den senare studien. Den andra kategorin, med två 

studier, berör elever och hur de eventuellt utvecklas av studien. Den första studien, Morris et al. 

(2001), har syftet att undersöka om det är möjligt att utveckla ett skolträdgårdsprogram vilket mo-

tiverar eleverna till att bli mer medvetna om näringslära och göra mer hälsosamma matval. Den 

andra studien, Ericsson (2011), har syftet att undersöka om elevernas motorik och betyg i idrott 

ökar när den fysiska aktiviteten ökar utomhus och motrorikträning införs under skoltid. Den 

tredje kategorin, innehållande enbart en studie, Mygind (2009), har till syfte att undersöka hur 

elever upplever undervisning utomhus och inomhus.  

Resultat  
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Vid analys av de fem studiernas resultat är alla forskare samstämmiga om att undervisning utom-

hus bidrar med en positiv effekt på elevers hälsa. Vilken typ av hälsa varierar. Antingen att 

undervisningen bidrar med en ökad fysisk aktivitet eller att eleverna förändrar sina matvanor. Det 

är dock endast två studier där det är eleverna själva vilka kommer fram till att undervisning ut-

omhus bidrar med en bättre hälsa, Morris et al. (2001) och Mygind (2009). I de övriga studierna 

är det antingen pedagoger eller forskare vilka drar slutsatsen att undervisning utomhus bidrar 

med en förbättrad hälsa. 

5.3 Positiva effekter på social utveckling 

5.3.1 Skolträdgården skapar nya roller 

Två forskare har visat i sina studier att skolträdgården kan fungera som en social mötesplats, där 

flera möjligheter ges till att skapa nya sociala situationer och relationer. Datainsamlingsmetoderna 

har skett genom intervjuer och enkätundersökningar.  

Skolorna där Åkerblom (2005) intervjuat pedagoger, har haft sina skolträdgårdar öppna dygnet 

runt. Detta har bidragit till att det har blivit en samlingsplats för alla. Inte bara för eleverna, utan 

även för deras föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och andra intresserade. När skolträdgår-

den används på detta sätt blir aktiviteten ett slags friluftsliv. Enligt Åkerblom (2005) är det ett sätt 

för unga att komma i kontakt med naturen frivilligt.  

Åkerblom (2004) skriver att de sociala situationerna och relationerna skiljer sig från dem som 

finns i klassrummet. Därför skapas nya roller i skolträdgården. Exempelvis ser inte eleverna pe-

dagogerna som givna experter, vilket oftast är självklart i klassrummet. Istället blir pedagogerna 

medupptäckare. Det pedagogiska uterummet passar många elever bättre vid inlärning (Åkerblom, 

2004).  

Mygind (2009) visar liknande resultat i sin studie. Eleverna uppger att de själva etablerade nya re-

lationer till sina skolkamrater när det blev undervisade i en utomhusmiljö. Dock kvarstod inte de 

nya kompisrelationerna när eleverna kom tillbaka från skogen. Vidare anser eleverna att konflik-

ter inte förekom i lika stor utsträckning när de hade undervisning utomhus.  

5.3.2 Ökad självkänsla och minskad etnocentrism vid skolträdgårdsarbete 

Två studier, utförda i USA, visar att skolträdgårdsarbete kan öka elever och studenters själv-

känsla. Den ena studien är genomförd på ett universitet och den andra på en grundskola. Studien 

som är genomförd på Compton community college kommer även fram till att etnocentrismen 

minskar vid skolträdgårdsarbete.   
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Robinson och Zajicek (2005) utförde en studie på elever i årskurs tre, fyra och fem i Texas. Ele-

verna, vilka deltog i studien, var uppdelade i experiment- och kontrollgrupper. Experimentgrup-

perna deltog i ett skolträdgårdsprogram under ett år. Alla elever fick innan skolträdgårdspro-

grammets start besvara en enkät med frågor rörande livskompetens (grupparbete, självförståelse, 

kommunikation, beslutsfattande, ledarskap och frivillighet). När eleverna och deras pedagoger 

följt skolträdgårdsprogrammet i ett år fick de åter igen besvara enkäten. Enkätsvaren jämfördes 

och analyserades. I resultatet kom forskarna fram till att skolträdgården kan användas som ett 

verktyg för att förbättra självkänsla och självförtroende. I skolträdgården lär sig eleverna dessu-

tom att samarbeta och ta ansvar för sina egna sociala handlingar. Dessa förmågor är viktiga att 

utveckla för att bli goda samhällsmedborgare men även för att förebygga mobbning.  

I en annan studie (Hoffman, Morales Knight, & Wallach, 2007) fick slumpmässigt utvalda stu-

denter på Compton community college deltaga i en studie som syftade till att undersöka om träd-

gårdsarbete förbättrade studenters självkänsla. Studenterna fick en kort introduktion om odling 

och trädgårdsverktyg. Efter det följde en tre veckors lång period där studenterna frivilligt besökte 

skolträdgården när de ville. Aktiviteterna var inte styrda, utan studenterna fick istället chansen att 

lära känna studiens övriga medverkande studenter. Forskarna motiverade studenterna att disku-

tera om trädgårdsarbetet men också om det skolarbete som de hade vid sidan om. Därför blev 

trädgårdsarbetet både en social arena, men även en plats där studenterna på ett praktiskt sätt 

kunde förbereda sig för olika skolexaminationer. Innan studiens start fick studenterna svara på en 

enkätundersökning med både öppna och slutna frågor. Samma enkät besvarades även efter den 

tre veckor långa tidsperioden. Jämförelserna av enkätsvaren visade bland annat att studenterna 

ökade sin självkänsla. Detta eftersom de upplevde aktiviteten meningsfull, då de tillsammans fick 

möjlighet att utveckla högskolan (Hoffman, Morales Knight, & Wallach, 2007).  

Förutom positiva effekter på självkänsla visar även Hoffmans et al. (2007) enkätstudie på en 

minskad etnocentrism bland studenterna. Etnocentrism innebär att se på främmande kulturer 

med de värderingar och de synsätt som gäller för den egna kulturen och att man ser sin egen kul-

tur som den främsta och på så sätt föraktar andra kulturer (Egidius, 2014). I och med skolträd-

gårdsarbetet och den sociala arena som skapades där kunde slutsatsen dras att etnocentrismen 

minskade när studenterna deltog i ett skolträdgårdsarbete.  

5.3.3 Jämförelse av studierna inom huvudområdet social utveckling 
Resultatet inom huvudområdet social utveckling är baserat på fyra olika studier (Åkerblom, 2005; 

Hoffman, Morales Knight, & Wallach, 2007; Mygind, 2009; Robinson & Zajicek, 2005).  

Metodologiska tillvägagångssätt 
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Utifrån artiklarna vilka valts till denna analys kan konstateras att forskning kring social utveckling 

i samband med undervisning utomhus huvudsakligen har varit kvantitativ och utan uttalat teore-

tiskt perspektiv.  

I tre av studierna används enkäter som metodiskt verktyg för att undersöka skolträdgårdens på-

verkan på social utveckling. I Hoffman et al. (2007) använder forskarna både öppna och slutna 

frågor. Medan Mygind (2009) och Robinson och Zajicek (2005) använder slutna frågor där ele-

vernas egna upplevelser studeras. Den förstnämnda studien använder sig alltså både av en kvalita-

tiv teori och även en kvantitativ teori medan de andra enbart använder sig av en kvantitativ teori. 

Åkerbloms (2005) studie skiljer sig från de tre andra. Där använder han sig av öppna frågor i en 

intervju. Därmed är studien kvalitativ. Platsen där studierna utförts varierar. Åkerblom (2005), 

Hoffman et al. (2007) och Robinson och Zajicek (2005) utför sina studier i en skolträdgård me-

dan Mygind (2009) utför sin studie i en skog.  

Syften 

De fyra studierna har relativt olika syften. Åkerbloms (2005) syfte är att öka förståelsen för ute-

miljöns funktion och betydelse. Mygind (2009), å andra sidan, var orolig över att danska elever 

inte trivdes i skolan och ville därför ta reda på om utemiljön skulle kunna bidra med att trivseln 

ökade. Hoffman et al. (2007) hade ett syfte vilket skiljer sig åt från de två förstnämnda. De ville 

undersöka om trädgårdsarbete förbättrar studenters självkänsla och minskar deras etnocentrism. 

Robinson och Zajiceks (2005) syfte var istället att utvärdera förändringar av livskompetens. Livs-

kompetens innefattar, i deras studie, följande: lagarbete, självinsikt, ledarskap, beslutsfattande 

kompetens, kommunikationsförmåga och frivillighet. Studiernas syften varierar, men studiernas 

resultat pekar på att eleverna utvecklas socialt när de vistas och arbetar i en utemiljö.  

Resultat  

Som ovan nämnts är det vissa delar i de olika studiernas resultat som handlar om elevers sociala 

utveckling. När enbart resultaten för social utveckling tas i beaktning visar alla fyra studier att ut-

omhuspedagogik bidrar till att eleverna utvecklas socialt, men på olika sätt. Åkerblom (2005) och 

Hoffman et al. (2007) kommer fram till liknande resultat: att skolträdgården fungerar som en 

social arena. Mygind (2009) kommer fram till att sociala relationer förändras när eleverna under-

visas i en utomhusmiljö utanför skolans områden. Nya kompiskonstellationer skapas och därmed 

utvecklas eleverna socialt. Robinson och Zajicek (2005) kommer framför allt fram till att eleverna 

utvecklar sin förmåga att arbeta i lag och att ha självinsikt.  
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6 Diskussion  
Inledningsvis förs en diskussion om litteraturstudiens valda metod, urvalsförfarande och analys. 

Efter det sker en resultatdiskussion om studiernas tillförlitlighet och trovärdighet. Till sist åter-

finns avslutande ord.   

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att kategorisera de positiva effekter skolträdgården kan ha i tre olika huvudområden re-

dan innan sökningsprocessen påbörjades. I detta examensarbete har vi valt att begränsa oss till att 

söka efter positiva effekter men i efterhand ställer vi oss själva kritiska till detta urval. Detta för 

att vi inte har varit tillräckligt kritiska, i det avseendet att vi antagit att skolträdgården har positiva 

effekter utan att försöka finna studier vilka visar motsatsen. Om vi istället hade undersökt både 

positiva och eventuella negativa effekter, skulle vi kunnat uppvisa en bredare forskningsbild av 

skolträdgården som undervisningsmetod. Men då vi har valt 12 olika studier från både Sverige, 

USA och England och läst många fler under vår litteraturgenomgång, har vi insett att det finns ett 

stort forskningsfält vilket beskriver skolträdgårdsarbete i positiva ordalag. Vi har varit noggranna 

med att först undersöka om studierna uppfyller de övriga urvalskriterier vi valt att använda, vilket 

ökar studiens tillförlitlighet. Vi ställer oss dock kritiska till att de flesta av våra vetenskapliga texter 

är vetenskapliga tidskriftsartiklar. För att få en större variation skulle fler olika typer av texter 

kunna användas. 

I alla typer av arbeten stöter man på problem. Men problem är till för att lösas och i efterhand 

har problemlösandet bidragit med erfarenheter vilka vi kommer att ta med oss. När sökningspro-

cessen påbörjades var det till en början problematiskt att finna relevanta sökord. Speciellt ef-

tersom vi mestadels sökte efter studier på engelska. Ju fler sökningar som gjordes desto lättare var 

det att finna lämpliga sökord. Detta eftersom att vi tillslut utvecklade förståelse för det fackspråk 

och de ord som användes mest frekvent i olika studier om skolträdgårdar och utomhuspedagogik.  

6.2 Resultatdiskussion 

Vårt syfte med examensarbetet har varit att undersöka vad forskning kommit fram till angående 

skolträdgårdens möjligheter att förbättra elevers skolresultat, hälsa och sociala utveckling. I detta 

har ingått att analysera hur forskningen framställs i metodologiska tillvägagångsätt, syften och 

resultat. Vi har enbart valt att undersöka forskning om positiva effekter av skolträdgårdar.  Vi har 

sett forskningsresultat som tyder på att skolträdgårdsveksamhet kan främja skolresultat, hälsa och 

social utveckling. Analysen av våra valda vetenskapliga texter har fått oss att inse att studierna 

antingen är kvalitativa eller kvantitativa. Vi har urskilt att det är kvantitativa metoder som används 

mest frekvent i artiklarna i vår litteraturstudie. Syftena och resultaten har varierat beroende på vad 
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studien avsetts undersöka. Den genomgående tendensen visar att studierna	  påvisar hur elever på-

verkas positivt i en utomhusmiljö.   

6.2.1 Diskussion om studiernas tillförlitlighet och trovärdighet  

 Studiernas avsaknad av pilottest 

Enbart en av våra valda studier har använt ett pilottest innan den slutgiltiga enkäten för att pröva 

hur undersökningen rent praktiskt ska genomföras. Robinson och Zajiceks (2005) syfte med ett 

pilottest var att kontrollera att frågorna som skulle användas i enkätundersökningen tolkades på 

rätt sätt av eleverna. Med hjälp av pilottestet fick forskarna en hint om hur frågorna tolkades av 

en grupp elever i samma ålder som den slutgiltiga försöksgruppen. De ville undgå problemet att 

eleverna i försöksgruppen skulle misstolka frågorna. Vi tycker att det är konstigt att inte fler stu-

dier använder sig av pilottest, då detta ökar trovärdigheten i studierna.   

Studiernas avsaknad av kontrollgrupper 

I flera av våra valda studier används kontrollgrupper. Under examensarbetets gång har vi upp-

märksammat att det ofta är studier som mäter någon slags förändring som har kontrollgrupper. I 

Hoffmans et. al (2007) studie, vilken mäter självkänsla och etnocentrism bland elever som arbetat 

i en skolträdgård, används inte kontrollgrupp. Detta ställer vi oss kritiska till. Då man inte med 

säkerhet kan fastställa om den ökade självkänslan och minskade etnocentrismen beror på skol-

trädgårdsarbetet. Resultatet skulle kunna bero på den social arena vilken skapas i och med skol-

trädgårdsarbetet. En social arena som skulle kunna skapas med hjälp av andra aktiviteter. Intres-

sant skulle vara att skapa en ytterligare social arena, där studenternas självkänsla och etnocentrism 

mättes. Den gruppens mätningsresultat kan då användas som kontrollgrupp. Om studien skulle 

utformats på detta sätt, och påvisat att det är skolträdgårdsarbete som är den mest effektiva akti-

viteten, skulle studien bli mer trovärdig.  

Studiernas avsaknad av förtester  

Alla studier, förutom en, vilka gör någon typ av test använder förtest. Förtest används för att 

kontrollera elevernas kunskaper redan innan studien, för att sedan kunna jämföra elevernas kun-

skaper efter studien med ett eftertest. Vi ställer oss kritiska till resultatet i Klemmers et. al (2005) 

studie, eftersom den saknar förtest. Det enda forskarna jämför är kontroll- och försöksgruppens 

resultat på ett eftertest. Därför kan inte forskarna veta elevernas utgångsläge gällande kunskaper 

om de naturorienterande ämnena. En elev kan redan innan studiens start ha kunskap om det av-

sedda undervisningsinnehållet. Därför har inte den eleven utvecklats tack vare skolträdgårdsar-
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bete. Däremot kan andra förmågor utvecklas, men inte specifikt kunskaper i de naturorienterande 

ämnena. Vi anser därför att förtest är att föredra.  

Olika undervisare – olika förutsättningar att lyckas 

Vi ställer oss även kritiska till en annan aspekt i de studier vilka har undersökts och analyserats. I 

fem av studierna blir eleverna undervisade i en utomhusmiljö av antingen sina pedagoger eller av 

volontärer (Waliczek, Logan, & Zajicek, 2003; Morris, Neustadter, & Zidenberg-Cherr, 2001; 

Smith & Motsenbocker, 2005; Klemmer, Waliczek, & Zajicek, 2005; Robinson & Zajicek, 2005). 

Eftersom att det är olika personer som undervisar i olika elevgrupper, kommer personernas olika 

pedagogiska erfarenheter påverka elevernas resultat i de olika testen. I några av studierna undervi-

sas flera elevgrupper samtidigt men av olika personer. Undervisningsinnehållet är detsamma för 

alla elevgrupper, men då elevgrupperna undervisas av olika personer får elevgrupperna olika för-

utsättningar att lyckas. Därför understryker vi vikten av att alla elevgrupper borde bli undervisade 

av en och samma pedagog. Då skulle tillförlitligheten öka i dessa studier.  

Mer erfarenhet – förbättrar resultatet  

Klemmer et al. (2005) visar i deras studie att den största kunskapsförändringen skedde för elever-

na i årskurs fem. Lika stor förändring skedde alltså inte i årskurserna tre och fyra. Vi tycker att 

detta resultat är intressant och ställer oss frågan om detta är genomgående att äldre elever gör en 

större kunskapsförändring än yngre elever. Forskarna diskuterar varför detta visar sig. En anled-

ning, enligt dem, är att de äldre eleverna har mer förkunskaper i de naturorienterande ämnena. Då 

kan de lättare relatera undervisningsinnehållet till det de lärt sig på tidigare lektioner. Kunskapen 

befästs då lättare. Om Klemmer et al. (2005) har rätt i deras antagande borde det vara fler studier 

som analyseras årskursvis.  

Studier med projektsatsningar 

Flera av våra valda studier är olika former av projektsatsningar. Vanligt vid projektsatsningar är 

att ett speciellt utbildningsprogram konstrueras och efterföljs för att sedan mäta eventuella posi-

tiva effekter av satsningen. Exempel på sådana studier är: Waliczek et. al (2003) och Smith och 

Motsenbocker (2005). Vi kan se en risk med denna typ av studier. Pedagoger som medverkar i 

dessa typer av projekt är ofta drivna och engagerade i det ämne som avses undersökas, då det oft-

ast är frivilligt att medverka. Drivkraften och engagemanget kan bidra med att pedagogerna an-

stränger sig ”det lilla extra” för att undervisningen ska bli så bra som möjligt. Därav finns det en 

risk att det positiva resultatet beror på drivkraften och engagemanget hos pedagogen och inte på 
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skolträdgårdsarbetet som undervisningsform. Kanske skulle liknande resultat kunnat ha åstad-

kommits med vilket annat projekt som helst.    

6.3 Avslutande ord  

Vilket vi nämnt i vår problemformulering sjunker PISA-resultaten – svenska elever presterar allt 

sämre i matematik, läsförståelse och naturkunskap (Skolverket, 2013). Vår litteraturstudie tyder på 

att skolträdgården kan fungera som en lärandemiljö för att förbättra elevers resultat i skolan, 

framför allt i de naturorienterande ämnena men även i de övriga ämnena. Intressant vore om 

framtida forskning skulle studera om skolträdgårdsarbete kan ha positiva effekter på elevers resul-

tat i PISA-undersökningen. Detta eftersom flera studier beskriver att skolträdgårdsarbete kan bi-

dra till förbättrade skolresultat, detta borde därför då även kunna visa sig i framtida PISA-resultat.  

Eftersom att vi i vår litteraturstudie endast undersökt positiva effekter av skolträdgårdsarbete och 

utomhuspedagogik skulle det vara intressant om framtida forskning kartlade eventuella negativa 

effekter av skolträdgårdsarbete. Svårigheter och hinder för skolträdgårdar och utomhuspedagogik 

skulle exempelvis vara intressanta att undersöka. Vår litteraturstudie består i högsta grad av stu-

dier som visar på positiva effekter vid skolträdgårdsarbete, men de visar inte vad det är i skolträd-

gårdsarbetet som leder till de positiva resultaten. Undantaget är Waliczeks et. al (2003) studie. Där 

kommer forskarna fram till att skolresultaten förbättras, eftersom eleverna i större grad använder 

de högre nivåerna i Blooms taxonomi efter att de arbetat i en skolträdgård. Liknande framtida 

forskning skulle berika forskningsområdet.  

Den skolverksamhet vi har upplevt, genom verksamhetsförlagd utbildning och som vikarierande 

lärare, har inte innefattat arbete med skolträdgårdar. Utomhuspedagogik har vi stött på, men i 

väldigt liten grad. Detta tycker vi är synd, då läroplanen inte lägger några hinder i vägen för den 

pedagog som vill utnyttja utomhusmiljön och skolträdgården i sin undervisning. Vi har tidigare 

visat att mycket av det centrala innehållet i de naturorienterande ämnena är passande att under-

visa om i en skolträdgård (Se bilaga 1). Denna litteraturstudie har stärkt vår framtida ambition att 

använda mycket utomhuspedagogik i vår undervisning. Skolträdgårdens många möjligheter i 

undervisningen har gjort oss nyfikna och motiverade till att testa metoden när vi kommer ut i ar-

betslivet.  

Vi tycker att framtidens pedagoger måste vara mer utomhus eftersom forskning visar att skolkun-

skaper kan förbättras och blir mer bestående av en växelverkan mellan utomhus- och inomhusak-

tiviteter. I vår historiska tillbakablick på utomhuspedagogik och skolträdgårdar har vi visat att 

undervisningsformen inte är ny. Redan tidiga tänkare på 300-talet f. Kr ansåg att utomhuspeda-
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gogik hade positiva effekter på människan. Då kunskaperna redan fanns då, borde fler pedagoger 

ta till sig utomhuspedagogiska undervisningsformer, eftersom ny forskning visar på likande resul-

tat. Vi tycker även att lärarutbildningen borde innehålla mer utbildning i utomhuspedagogik, för 

att pedagogerna ska känna sig tryggare i att använda utomhusmiljön i sin undervisning. Detta för 

att den forskning vi tagit del av visar på positiva resultat av utomhuspedagogik och skolträdgårds-

arbete.   

 
Den färgglada blomman med dess gröna stjälk, 
vilken syns ovanför jorden, 
symboliserar teoretisk kunskap. 
De snirkliga rötterna som finns under den mörka jorden, 
symboliseras istället av den praktiska kunskapen. 
Rötterna suger upp näring från jorden, 
näring bestående av sinnliga och autentiska kunskaper och erfarenheter. 
Dessa ger näring åt blomman och förståelse 
för den teoretiska kunskapen. 
Näringen gör att blomman slår ut och 
kunskapen befästs. 
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Bilaga 1. Tabell över läroplanens innehåll, vilket kan bedrivas i en skol-

trädgård 
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv 

och sin omvärld (inledningen till kursplanerna i de naturorienterande ämnena, s. 111, 127 och 144). 

 Ur syftestexten Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 

Kemi Undervisningen i 

ämnet kemi ska 

syfta till att eleverna 

utvecklar kunskaper 

om kemiska sam-

manhang och nyfi-

kenhet och intresse 

för att undersöka 

omvärlden.  

 

Undervisningen ska 

ge eleverna möjlig-

heter att använda 

och utveckla kun-

skaper och redskap 

för att formulera 

egna och granska 

andras argument i 

sammanhang där 

kunskaper i kemi 

har betydelse.  

 

Undervisningen ska 

bidra till att eleverna 

utvecklar förtrogen-

het med kemins 

begrepp, modeller 

och teorier samt 

förståelse för hur 

dessa formas i sam-

spel med erfaren-

heter från under-

sökningar av om-

världen.  

Luftens grundläg-

gande egenskaper 

och hur de kan ob-

serveras.  

 

Enkla naturveten-

skapliga undersök-

ningar.  

 

Dokumentation av 

naturvetenskapliga 

undersökningar med 

text, bild och andra 

uttrycksformer.   

 

s. 112 

Enkel partikelmodell för 

att beskriva och förklara 

materiens uppbyggnad, 

kretslopp och oförstör-

barhet. Partiklars rörelser 

som förklaring till över-

gångar mellan fast form, 

flytande form och gas-

form.  

 

Vattnets egenskaper och 

kretslopp. 

 

Luftens egenskaper och 

sammansättning.  

 

Fotosyntes, förbränning 

och några grundläggande 

kemiska reaktioner.  

 

Materiens kretslopp ge-

nom råvarors förädling till 

produkter, hur de blir 

avfall som hanteras och 

sedan återgår till naturen.  

 

s. 146 

Partikelmodellen för att 

beskriva och förklara ma-

teriens uppbyggnad, krets-

lopp och oförstörbarhet. 

Atomer, elektroner och 

kärnpartiklar. 

 

Partikelmodellen för att 

beskriva och förklara fa-

sers egenskaper, fasöver-

gångar och spridningspro-

cesser för materia i luft, 

vatten och mark.  

 

Vattnet som lösningsme-

del och transportör av 

ämnen, till exempel i 

mark, växter och männi-

skokroppen […]. 

 

Några kemiska processer i 

mark, luft och vatten ur 

miljö- och hälsosynpunkt.  

 

Kolatomens egenskaper 

och funktion som bygg-

sten i alla levande organ-

ismer. Kolatomens krets-

lopp.  

 

Fotosyntes och förbrän-

ning samt energiomvand-

lingar i dessa reaktioner.  

                                      * 
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s.144 

Systematiska undersök-

ningar. Formuleringar av 

enkla frågeställningar, 

planering, utförande och 

utvärdering.  

 

Sambandet mellan ke-

miska undersökningar och 

utvecklingen av begrepp, 

modeller och teorier. 

 

Dokumentation av under-

sökningar med tabeller, 

diagram, bilder och skrift-

liga rapporter.  

 

s. 147-148 

                                        

Fysik Undervisningen i 

ämnet fysik ska syfta 

till att eleverna ut-

vecklar kunskaper 

om fysikaliska sam-

manhang och nyfi-

kenhet på och in-

tresse för att under-

söka omvärlden.  

 

Vidare ska under-

visningen ge elever-

na förutsättningar 

att söka svar på frå-

gor med hjälp av 

både systematiska 

undersökningar och 

olika typer av källor.  

 

Undervisningen ska 

bidra till att eleverna 

utvecklar förtrogen-

het med fysikens 

Enkla naturveten-

skapliga undersök-

ningar.  

 

Dokumentation av 

naturvetenskapliga 

undersökningar med 

text, bild och andra 

uttrycksformer.   

 

s.112 

Energins oförstörbarhet 

och flöde, olika typer av 

energikällor och deras 

påverkan på miljön […]. 

 

Enkla väderfenomen och 

deras orsaker, till exempel 

med hjälp av mätningar 

över tid.  

 

Tidmätning på olika sätt, 

från solur till atomur.  

 

Enkla systematiska under-

sökningar. Planering, ut-

förande och utvärdering.  

 

Mätningar och mätin-

strument, till exempel 

klockor, måttband och 

vågar och hur de används 

i undersökningar. 

 

Energins flöde från solen 

genom naturen och sam-

hället […]. 

 

Väderfenomen och deras 

orsaker. […]. 

 

Fysikaliska modeller för 

att beskriva och förklara 

jordens strålningsbalans, 

växthuseffekten och kli-

matförändringar.  

 

Partikelmodellen för att 

beskriva och förklara fa-

sers egenskaper och fasö-

vergångar, tryck, volym, 

densitet och temperatur. 

Hur partiklarnas rörelser 

kan förklara materiens 

spridning i naturen.  

 

Systematiska                   *        
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begrepp, modeller 

och teorier samt 

förståelse för hur de 

formas i samspel 

med erfarenheter 

från undersökningar 

av omvärlden.  

 

s. 127 

s. 129-130 undersökningar. Formule-

ring av enkla frågeställ-

ningar, planering, utfö-

rande och utvärdering.  

 

Mätningar och mätin-

strument och hur de kan 

kombineras för att mäta 

storheter […]. 

 

Sambandet mellan fysika-

liska undersökningar och 

utvecklingen av begrepp, 

modeller och teorier.   

 

Dokumentation av under-

sökningar med tabeller, 

diagram, bilder och skrift-

liga rapporter. 

 

s.130-131 

Biologi 

 

Undervisningen i 

ämnet biologi ska 

syfta till att eleverna 

utvecklar kunskaper 

om biologiska sam-

manhang och nyfi-

kenhet på och in-

tresse för att veta 

mer om sig själva 

och naturen. 

 

Undervisningen ska 

även bidra till att 

eleverna utvecklar 

förtrogenhet med 

biologins begrepp, 

modeller och teorier 

samt förståelse för 

hur dessa utvecklas i 

samspel med erfa-

[…] Djurs och väx-

ters livscykler och 

anpassningar till 

olika årstider.  

 

Djur och växter i 

närmiljö och hur de 

kan sorteras, grupp-

eras och artbestäm-

mas samt namn på 

några vanligt före-

kommande arter.  

 

Enkla näringskedjor 

som beskriver sam-

band mellan organ-

ismer i ekosystem. 

 

 

Enkla fältstudier och 

Människans beroende av 

och påverkan på naturen 

och vad detta innebär för 

en hållbar utveckling. 

Ekosystemtjänster, till 

exempel nedbrytning, 

pollinering och rening av 

vatten och luft. 

 

Djurs, växters och andra 

organismers liv. Fotosyn-

tes, förbränning och eko-

logiska samband och vil-

ken betydelse kunskaper 

om detta har, till exempel 

för jordbruk och fiske.  

 

Ekosystem i närmiljön, 

samband mellan olika 

organismer och namn på 

[…] möjligheten att som 

konsument och sam-

hällsmedborgare bidra till 

en hållbar utveckling.  

 

Ekosystems energiflöde 

och kretslopp av materia. 

Fotosyntes, förbränning 

och andra ekosystemtjäns-

ter.  

 

Lokala ekosystem och hur 

de kan undersökas utifrån 

ekologiska frågeställning-

ar. Sambanden mellan 

populationer och tillgäng-

liga resurser i ekosystem.  

 

Fältstudier och experi-

ment, formulering av      * 
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                          * fria kopplingar och tolkningar av författarna 

 

 

 

 

 

 

renheter från under-

sökningar av natu-

ren och människan. 

 

Genom undervis-

ningen ska eleverna 

ges möjlighet att 

ställa frågor om 

naturen och männi-

skan utifrån egna 

upplevelser och 

aktuella händelser. 

 

s.111 

observationer i 

närmiljön.  

 

Enkla naturveten-

skapliga undersök-

ningar.  

 

Dokumentation av 

naturvetenskapliga 

undersökningar med 

text, bild och andra 

uttrycksformer.   

 

s.112 

 

 

vanligt förekommande 

arter. Samband mellan 

organismer och den icke 

levande miljön.  

 

Naturen som resurs för 

rekreation och upplevelser 

och vilket ansvar vi har 

när vi nyttjar den.  

 

Livets utveckling och 

organismers anpassningar 

till olika livsmiljöer.  

 

Enkla fältstudier och ex-

periment. Planering, utfö-

rande och utvärdering.  

 

Hur djur, växter och 

andra organismer kan 

identifieras, sorteras och 

grupperas. 

 

Dokumentation av enkla 

undersökningar med ta-

beller, bilder och enkla 

skriftliga rapporter. 

 

s.113-114 

 

enkla frågeställningar, 

planering, utförande och 

utvärdering. 

 

Hur organismer identifie-

ras, sorteras och gruppe-

ras utifrån släktskap och 

utveckling.  

 

Sambandet mellan biolo-

giska undersökningar och 

utvecklingen av begrepp, 

modeller och teorier. 

 

Dokumentation av under-

sökningar med tabeller, 

diagram, bilder och skrift-

liga rapporter.  

 

s. 114-115 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                        * 
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Bilaga 2. Tabell över sökningsresultat 

Databas Sökord Antal träffar Källor 

Google Scholar  Skolträdgår* 6 Åkerblom (2005) 

Google Scholar  science achievement AND 

school garden* OR schoolgar-

den* 

206 000 Inga källor valda  

Google Scholar science achievement AND 

school garden* OR schoolgar-

den* AND elementary AND 

effects of school garden* 

AND science education 

48 200 Smith och Motsenbocker 

(2005) 

Klemmer et al. (2005) 

Google Scholar "school garden*" OR "school 

garden*" AND social behavior 

AND benefits AND "outdoor 

education" 

204 Åkerblom (2003) 

Google Scholar  "school garden*" OR "school 

garden*" AND social behavior 

AND benefits AND landscape 

AND experiential learning 

356 Blair (2009) 

ERIC self-esteem AND school gar-

den* 

4 Inga källor valda  

ERIC self-esteem AND garden* 

AND gardening activities 

4 Hoffman et al. (2007) 

ERIC food AND vegetables AND 

school garden OR outdoor 

education AND food behavior 

AND taste AND elementary 

school* 

9 Morris et al. (2002)  

Google Scholar  outdoor education AND con-

centration AND forest AND 

classroom AND social rela-

tion* 

18 800 Mygind (2009) 

Google Scholar  self-understanding AND 

school garden* AND elemen-

tary school AND skill* AND 

teamwork 

325 Robinson et al. (2005) 

Google Scholar  gardening AND environmen-

tal education AND horticul-

ture AND elementary AND 

outdoor education AND sci-

ence AND problem-solving 

863 Waliczek et al. (2003) 

Google Scholar effects AND physical educa-

tion AND marks AND motor 

skills AND PEH AND self- 

17 500 Ericsson (2011) 
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esteem 

Google Scholar self-discipline AND children 

AND concentration AND 

activities AND apartment 

AND impulse AND view 

4 150 Taylor et al. (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


