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                                          ABSTRACT

Klassrummet är den självklara arenan för inlärning i skolan. Men vilka motiv finns det till att 

kliva ut ur det traditionella sammanhanget och istället använda skolans utemiljö som 

lärandemiljö?  I min undersökning fokuserar jag på skolträdgården som en plats för lärande, men 

också på vilken social betydelse den kan ha. En skolträdgård som anläggs och bedrivs av lärare 

och elever tillsammans kan betraktas som ett pedagogiskt verktyg. Hur ser 

kunskapsinhämtningen ut där? Förändras relationer mellan lärare och elever när man förflyttar 

sig från den konventionella lärandemiljön? Förs praktiska och teoretiska kunskaper närmare 

varandra? 

Idag är det ovanligt att skolor har en skolträdgård men i folkskolans Sverige var det ett vanligt 

fenomen. Då var syftet att lära allmogen att odla frukt och grönsaker för att trygga landets 

försörjning. Trädgårdsundervisningen skulle också ha en fostrande inverkan på eleverna.

Skolor som idag bedriver skolträdgård har andra motiv än de man hade under folkskolans tid. Om 

motivet då i första hand var nyttobetonat, har motivet idag kommit att handla mer om att skapa 

lust och upplevelser för eleverna. Förespråkare för skolträdgårdsverksamhet och 

utomhuspedagogik anser att ett utomhusbaserat lärande kan ha betydelse både för barns 

självuppfattning och deras förmåga att lära sig. Idag verksamma pedagoger som använder 

skolträdgården som ett verktyg är överens om att arbetet där kan ha positiv effekt på elevers 

sociala relationer till både varandra och till läraren. Frågor som undersökningen leder till är i hur 

stor utsträckning undervisningen är beroende av klassrummet? Betraktas ett skolarbete som sker 

utanför skolbyggnaden som mindre seriöst av eleverna?

I ett pedagogiskt projekt på Enskedeskola har jag undersökt och dokumenterat hur elever 

uppfattar ett arbete som sker utomhus. Skolträdgårdsverksamheten på Enskedeskola har inte varit 

aktiv sedan ett par år tillbaka, men en dag i oktober 2007 genomförde jag och en lärare på skolan 

en arbetsdag tillsammans med elever på platsen som de kallar ”dammen”. Som blivande 

bildlärare ville jag undersöka utomhusmiljöns möjligheter inom bildämnet. 
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INLEDNING

Bakgrund 

Skolans fysiska miljö är mer än bara skolbyggnaden. Skolgården är en central plats, eftersom den 

ska fungera som både rastplats för eleverna och som pedagogisk resurs i undervisningen. 

Att skolor idag använder sin utemiljö till att bedriva skolträdgård är ovanligt. Men då jag för 

några år sedan fick kännedom om att man arbetat med skolträdgårdsverksamhet på Enskede skola 

blev jag nyfiken på hur en sådan verksamhet kunde se ut, och vilken betydelse den kunde ha för 

eleverna och övrig undervisning i skolan. 

I dag diskuteras ofta frågor som handlar om barns koncentrationssvårigheter och för mycket 

stillasittande aktiviteter i skola och på fritid. I artikeln ”Släpp ungarna loss” i Pedagogiska 

magasinet 2006 skriver Erik Sigsgaard bland annat om denna problematik.1 Han menar att när 

barnen tillbringar allt mer tid framför dataskärmar får de svårt att sitta stilla och koncentrera sig. 

Skolan borde ge kroppen ett större utrymme, i stället för att ”tysta den”; då kommer mindre oro 

uppstå och barnen att lära sig bättre. Han vill införa försök i skolan där man fastställer en nedre 

gräns för hur mycket av undervisningen som bör ske utomhus, och att man förbättrar utemiljön 

med tanke på detta. Erik Sigsgaard menar att det finns skolor som försöker vara mindre 

”skolaktiga” och ser ett växande antal utomhuspedagogiska skolor som en uppmuntrande 

förnyelse.

Gunilla Ericsson, doktorand i pedagogik vid Karlstads universitet, menar också att 

utomhuspedagogiken kan bidra till personlig utveckling.
Den personliga utvecklingen kan handla både om en egen personlig utveckling som individ och därmed om 
utvecklingen av ens självbild. Den kan också beröra social kompetens, det vill säga hur jag utvecklas 
tillsammans med andra och hur jag uppfattas av andra. Som lärmiljö erbjuder uterummet delvis andra 
kvaliteter som för eleven kan vara motiverande och utmanande.2

I en undersökning har Ericsson visat att pedagoger använder uterummet som lärandemiljö därför 

att det möjliggör en fokusering på roller, relationer, identitet och personlig utveckling hos 

1 Erik Sigsgaard (2006), ”Släpp ungarna loss”, i Pedagogiska Magasinet nr 4, 2006.
2  I.Lundegård,  P-O.Wickman, A.Wohlin (2004), Utomhusdidaktik, Lund: Studentlitteratur, s.145.

1



eleverna.3 Tyder detta på att det idag finns ett utbrett intresse bland pedagoger i att använda 

skolans utemiljö som pedagogisk resurs ?

Syfte 
Jag finner det intressant att det idag verkar finnas ett behov av att använda sig av fler 

lärandemiljöer än de konventionella i skolan. Därför vill jag undersöka vilka motiv som finns för 

skolor att anlägga och arbeta med skolträdgård. Min avsikt är att fokusera på frågor som handlar 

om platsens betydelse för socialt samspel och förmåga att tillägna sig kunskap.

I egenskap av att vara en utformad plats med estetiskt värde undrar jag hur skolträdgården 

påverkar elever och lärare i undervisningssammanhang. Påverkas det sociala samspelet mellan 

elever, och elever och lärare, av att undervisningen bedrivs i en icke traditionell lärandemiljö? 

Som blivande lärare hoppas jag att undersökningen ska ge mig kunskaper om hur ett 

utomhusbaserat lärande kan påverka elevers inlärning; - huruvida en skolträdgård erbjuder en 

inlärning som skiljer sig från den klassrumsbundna.

Genom att  undersöka de här frågorna vill jag uppmärksamma skolans utemiljö som

 pedagogisk resurs.

 

Frågeställning 
Vilka motiv finns till att bedriva skolträdgård ?

Hur påverkas det sociala samspelet mellan elever och elever/lärare av att vistas i och arbeta med 

skolträdgård ?

Skiljer sig kunskapsinhämtningen som sker utomhus från den som sker i klassrummet ?

Hur kan ett möte mellan teoretisk och praktisk kunskap skapas ?

 

Urval och avgränsning
3  Ibid.,s.146.
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I den här undersökningen har jag valt att studera vilka motiven att bedriva skolträdgård tidigare 

varit, där tillbakablicken börjar med en beskrivning av folkskolans syn på skolträdgårdarnas 

funktion. Jag har inte återgett hur trädgårdarna i skolan såg ut under den här tiden, utan fokuserar 

på vilken funktion de haft. Jag redogör för skolträdgårdarnas historia, dels för att de haft en 

betydande roll i skolan som jag anser värd att uppmärksamma, dels menar jag att tillbakablicken 

ger en bakgrund till de motiv som pedagoger idag ser med skolträdgårdsarbete.

Krusbodaskola på Tyresö och Enskedeskola i Stockholm är båda skolor som har eller har haft 

erfarenhet av skolträdgårdsarbete under senare år. Mitt val att undersöka dessa skolor berodde på 

att jag i mitt inledande undersökningsarbete fann Krusbodaskolans Gröna rum och som framgått 

hade jag sedan tidigare kännedom om skolträdgårdsverksamheten på Enskedeskola. Att välja 

skolor i min geografiska närhet har gett mig möjlighet att besöka dem flera gånger, vilket varit 

värdefullt. Petter Åkerblom är landskapsarkitekt och verksam vid Movium, Sveriges 

Lantbruksuniversitet i Ultuna, och har forskat om skolträdgården som pedagogisk resurs i 

skolan.4 En intervju med honom har varit värdefull då jag kunnat jämföra det han funnit i sin 

forskning med vad pedagogerna på Krusbodaskolan och Enskedeskolan erfarit under sitt 

skolträdgårdsarbete.

I ett inledande undersökningsarbete intervjuade jag skolledarna på respektive skolor för att skapa 

mig en uppfattning om huruvida deras synsätt påverkar skolträdgårdsverksamheten på skolan. 

Rektorernas åsikter är inte oväsentliga eftersom det är de som har det yttersta ansvaret för hur 

verksamheten på den enskilda skolan ser ut. Men jag har valt att inte redogöra för rektorernas 

åsikter i undersökningen, därför att det i mångt och mycket berör ekonomiska och organisatoriska 

frågor, vilket jag inte har för avsikt att besvara här. 

Elevernas synsätt på skolträdgårdsarbete har jag undersökt genom att samtala med elever på 

Krusbodaskola och Dalskolan, den angränsande högstadieskolan där eleverna fortsätter när de 

slutat på Krusbodaskola. På Enskedeskola har jag haft ett pedagogiskt projekt tillsammans med 

klass 6b. Den åldersgrupp som jag avser att fokusera på i undersökningen är 6-15 år.

4  http://wwwmovium.slu.se/ 4/12 2007.
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Frågan belyses ur ett svenskt perspektiv och mitt urval är snävt då två Stockholmsskolor får 

fungera som exempel. 

EMPIRISKT MATERIAL OCH METOD
Uppsatsens huvudsakliga material består av litteraturstudier, kvalitativa intervjuer och ett 

elevprojekt på Enskedeskola, där jag försökt synliggöra elevernas perspektiv. 

Läsning
För den historiska tillbakablicken på skolträdgårdarnas tidigare betydelse har jag använt mig av 

Gunilla Lindholms avhandling i landskapsplanering Skolgården - vuxnas bilder - barnets miljö 

(1995). Den behandlar olika aspekter av frågan vad en skolgård är men ger också en god bild av 

skolgårdens och skolträdgårdens historia. För detta syfte har jag också använt mig av Gröna 

arkiv – med Linnés ögon och andras5 (2007).

Två andra studier som både belyser historiska och aktuella perspektiv på skolträdgården är 

Skolgården – det gränslösa uterummet (1995) av Titti Olsson och Skolträdgårdens ABC (1990) 

av Petter Åkerblom . Dessa båda har därför varit användbara i flera syften.

Dagens skolträdgårdsverksamhet behandlas också av Petter Åkerblom i hans avhandling i 

landskapsplanering Trädgård i skolan – skola i trädgården (2003), som jag i viss utsträckning 

använt mig av. Pia Björklid är professor i pedagogik vid Lärarhögskolan; -  hon gör en 

kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i skolan i Lärande och fysisk 

miljö (2005). Genom den har jag fått god inblick i vad aktuell forskning säger om den fysiska 

skolmiljöns betydelse för lärandeprocesser.

För mitt teoretiska perspektiv har jag använt Individ, skola och samhälle6 som är en samling 

pedagogiska texter av John Dewey. Utomhuspedagogiken och begrepp inom den har jag fått 

5  Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2007, Stockholm.
6  John Dewey (1980), Individ, skola och samhälle, Stockholm: Natur och Kultur.
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inblick i och kunskap om genom att läsa Utomhusdidaktik och Utomhuspedagogik som 

kunskapskälla.7

Intervjuer
För att få svar på mina frågor har jag gjort ett flertal kvalitativa intervjuer med personer som 

arbetat med skolträdgård. Syftet har varit att ta del av personliga erfarenheter av vad en 

skolträdgård kan ha för betydelse i skolan idag.

Jag har intervjuat  Solveig Dahl, miljöpedagog på Krusbodaskola i Tyresö, där det finns en 

skolträdgård sedan 1997. Jag valde också att intervjua Johan Änggård som är lärare på 

Enskedeskola i årskurs 6-9, eftersom han har flera års erfarenhet av skolträdgårdsarbete. Under 

läsåret 1999/2000 var han en av flera lärare på skolan som startade ett projekt för 

skolgårdsförbättring. Vidare har jag intervjuat landskapsarkitekt Petter Åkerblom, som förutom 

att han forskat om skolträdgården som pedagogisk resurs, ansvarat för högskolekurser i 

skolträdgård och utomhuspedagogik vid Sveriges Lantbruksuniversitet sedan slutet av 1980-talet.

Jag har valt att använda och jämföra de här tre personernas synsätt i frågan därför att de belyser 

den ur olika synvinklar; Petter Åkerblom i egenskap av forskare, Solveig Dahl i egenskap av 

miljöpedagog, vilket innebär att hon endast undervisar i skolträdgården. Hon samarbetar med 

övriga lärare då de arbetar tematiskt kring ett ämne på skolan, men hon har inte någon funktion 

som lärare inomhus. Johan Änggårds perspektiv är ett annat, då han som ämneslärare med stort 

engagemang arbetat med skolträdgård inom ramen för ”Elevens val” under åren1999-2004 på 

Enskedeskola. 

Inför samtliga intervjuer har jag haft förberedda frågor och inlett med att kort berätta om syftet 

med intervjun. Intervjun med Petter Åkerblom registrerades genom bandspelare, som jag sedan 

transkriberat. Under övriga intervjuer fann jag det naturligare att istället föra anteckningar, till 

exempel befann jag och Johan Änggård oss utomhus under intervjun. Jag förberedde mina 

intervjuer genom att ta del av Den kvalitativa forskningsintervjun (1997). Steinar Kvale som är 

verksam vid Psykologiska institutionen, Århus universitet, skriver om den kvalitativa 

7  Iann Lundegård m.fl. (2004) och Lars Owe Dahlgren m.fl.(2007).
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forskningsintervjun.8 Det som kännetecknar den kvalitativa forskningsintervjun är att den är 

halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. 

Kvale skriver om flera aspekter av den kvalitativa intervjun; med fokusering menas att intervjun 

är fokuserad  på bestämda teman, den är varken strängt strukturerad eller helt ”icke-styrande”.9 

Under mina intervjuer använde jag mig av denna metod. Jag försökte också följa de 

kvalifikationskriterier som Steinar Kvale rekommenderar. Att till exempel vara öppen för nya 

aspekter som den intervjuade kan föra in under intervjun, men samtidigt inte vara rädd för att 

avbryta intervjupersonens utvikningar från ämnet.10 Efter min intervju med Petter Åkerblom 

insåg jag att de här kriterierna varit svåra att följa;  jag hade kunnat vara mer styrande och 

avbrutit när utvikningar från ämnet uppkom under intervjun. Detta var också något jag kunde dra 

lärdom av under efterföljande intervjuer.

I intervjuerna med Solveig Dahl, Petter Åkerblom och Johan Änggård har jag cirklat kring frågor 

som handlar om vilken betydelse skolträdgårdsarbetet kan ha för sociala relationer, för 

kunskapsinhämtning och för ett möte mellan praktisk och teoretisk kunskap. Deras syn på den 

estetiska betydelsen av en trädgård har jag också velat ta del av. 11 Dessa frågor valde jag som 

centrala teman i de intervjureferat som i uppsatsen återger dessa intervjuer. Jag har jämfört deras 

uppfattningar i de här frågorna i en intervjuanalys, för att belysa deras olika roller.

Elevernas perspektiv i frågan har jag fått genom att samtala med fyra elever i årskurs 5 på 

Krusbodaskolan och fyra elever i årskurserna 7 och 8 på Dalskolan.12 Dessa intervjuer var korta 

men gav mig en bild av deras minnen och erfarenheter av skolträdgårdsarbete.

Pedagogiskt projekt
Det pedagogiska projektet som är en del av min undersökning har jag gjort på Enskedeskola. Jag 

har vid ett flertal tillfällen träffat och arbetat med eleverna i klass 6b. I uppsatsen redogör jag för 

8  Steinar Kvale (1997),  Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, s.32.
9  Ibid., s.35.
10  Ibid., 138.
11  Se intervjuguide.
12  Intervjuer med elever på Krusboda skolan 8/10 och  Dalskolan 18/10.
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ett arbete som vi utförde en dag i oktober (vecka 40), på den plats där skolan tidigare haft en 

aktiv skolträdgårdsverksamhet. Den här platsen kallar eleverna för ”dammen”. 

I en uppföljning av detta arbete frågade jag eleverna om arbetsdagen, deras syn på skolträdgården 

och vad de skulle vilja göra med den. Under arbetsdagen i skolträdgården tillämpade jag en 

observerande roll men deltog också som aktiv lärare, vilket påverkade min observation.  Birgitta 

Kullberg har skrivit ”om rollen som deltagande observatör” i Etnografi i klassrummet, vilken 

varit användbar när jag i den föreliggande uppsatsen beskriver min observation under 

arbetsdagen i ”dammen”. 13

En fortsättning av arbetet bestod i att eleverna fick göra mosaikplattor (30x30 cm). Vi tog sedan 

ut mosaikplattorna och diskuterade vilken plats som skulle vara lämplig att utsmycka utomhus. 

Jag ville att eleverna skulle reflektera över var en utsmyckning som de själva gjort kunde vara 

placerad, om den hade varit permanent. Denna del av arbetet kommer jag dock inte närmare 

beskriva i uppsatsen. Arbetsdagen i ”dammen” erbjöd fler erfarenheter som jag fann intressantare 

att undersöka och beskriva i uppsatsen, därför att vi arbetade utomhus med praktiska göromål – 

det är också detta arbetssätt har jag haft för avsikt att undersöka i uppsatsen.

 I mitt pedagogiska projekt har jag velat erfara hur man kan arbeta praktiskt med elever utomhus 

och få en inblick i hur detta kan fungera. Jag har också undersökt hur man inom bildämnet kan 

använda sig av skolans yttre miljö som en resurs och ge möjligheter för elever att bidra till 

skapandet av den.

TEORETISKA PERSPEKTIV OCH BEGREPP
För mitt teoretiska perspektiv har jag valt två pedagogiska synsätt, som båda poängterar vikten av 

praktiska erfarenheter i lärandet, och vikten av att kunskapsstoffet är relaterat till den verklighet 

vi lever i. Aktivitetspedagogiken och utomhuspedagogiken förespråkar också ett alternativ till en 

stillasittande pedagogik och vill förändra synsättet på lärande. De idéer som ledde till den 

progressiva pedagogiken formulerades i början av 1900-talet, medan utomhuspedagogiken är ett 

synsätt som lyfts fram idag av pedagoger.

Aktivitetspedagogik
13  Birgitta Kullberg (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s.93.
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Den progressiva  pedagogiken som uppstod i USA i början av 1900-talet var till stor del ett 

resultat av John Deweys  (1859-1952) pedagogiska arbeten. Den brukar också kallas för 

aktivitetspedagogiken. Dewey var en amerikansk pedagog, psykolog och filosof vars huvudtanke 

var att undervisningen skulle främja barnets kontakt med samhället och den omgivande miljön, 

som är i ständig utveckling. Han menade att ett ämnesindelat lärostoff i undervisningen inte gav 

möjligheter för eleverna att möta de praktiska problem som de skulle komma att möta i 

samhället. 14 Dewey ville att man skulle lämna uppdelningen mellan teori och praktik i skolan. 

Han myntade uttrycket learning by doing, som betydde att utbildningen måste ge eleven 

möjlighet att aktivt pröva och experimentera. Dewey förespråkade en utbildning där individens 

intresse och aktivitet är utgångspunkten för ett målinriktat arbete där lärarna aktivt stimulerar, 

breddar och fördjupar elevens utveckling. 15 De praktiska ämnena tillmäts stor betydelse i hans 

pedagogik:

Jag tror inte att dessa ämnen är specialämnen som skall införas före eller på bekostnad av andra ämnen, som 

avkoppling eller omväxling eller ytterligare färdighetsträning. Jag tror snarare att dessa ämnen representerar 

grundläggande former för social aktivitet. Och det är möjligt och önskvärt, att barnets första kontakt med 

mera teoretiska ämnen på schemat sker genom förmedling av dessa verksamhetsformer.16

 Det praktiska arbetet berikade det teoretiska genom att eleven fick en förståelse för 

kunskapsstoffet. Han betonade också att undervisning bör ske i ett socialt sammanhang, för att ge 

eleverna förståelse för hur samhället är uppbyggt. Skolsystemets svaghet var att det var isolerat 

från övrigt samhällsliv. Skolbyggnaden borde ligga i en naturlig omgivning där det fysiska 

landskapet var en av skolverksamhetens fyra hörnstenar. De övriga var hemmet, arbetslivet och 

den akademiska världen, där skolan skulle ses som en länk mellan dem.17 Detta skulle främja den 

naturliga kontakten mellan skolan och det övriga samhället.

De tankar och idéer som Dewey lyfte fram med aktivitetspedagogiken är från början av 1900-

talet, men är fortfarande viktiga i vårt sätt att se på praktisk och teoretisk kunskap, och för hur 

undervisningen kan vara meningsfull genom verklighetsanknytning.

14  John Dewey (1980), Individ, skola och samhälle, Stockholm: Natur och Kultur, s.11.
15  Ibid., s.15.
16 Ibid., s.44.
17  Ibid., s.86.
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Utomhuspedagogik
Utomhuspedagogiken har sina rötter i 1800-talets USA där den växte fram i ett missnöje med en 

undervisningsmetod som baserades på böcker och där klassrummet var inlärningsmiljö.18 

Idag är utomhuspedagogiken ett tvärvetenskapligt forskningsområde som pedagoger, 

hälsoutvecklare och arkitekter kan utveckla tillsammans. Att skapa kreativa lärmiljöer för barn 

och ungdomar, där allas kompetenser och talanger kan komma till uttryck är en utmaning menar 

Anders Szczepanski, enhetschef vid Centrum för miljö- och utomhuspedagogik vid  Linköpings 

universitet19.  Han menar att livskraftig kunskap skapas i växelverkan mellan den fysiska 

inomhusmiljön och utomhusmiljön som bildar en gemensam arena för lärande.20 Att 

uppmärksamma andra arenor än klassrum för lärande menar man också inom 

utomhuspedagogiken är viktigt därför att en ökad rörelsemängd förbättrar barns hälso- och 

motorikutveckling, motivation och koncentrationsförmåga.21 Ett situerat lärande är ett lärande i 

relation till konkreta situationer och sociala sammanhang.22 Syftet med ett platsrelaterat lärande 

eller situerat lärande är att öka autenciteten och helhetsupplevelsen. I fokus för lärandet ligger 

integration av teman och ämnen, direktkontakt mellan lärare och elev samt relationen till platsen. 

Utomhuspedagogik erbjuder elever och lärare kunskapssammanhang i verkliga situationer, 

lärandemiljön utomhus blir en motvikt till klassrummets strukturerade värld.

Den direkta åskådningen av fenomenen, sinneserfarenhetens kunskapsväg, tillmäts i detta sammanhang en 
stor pedagogisk betydelse. I detta perspektiv på lärandet om undervisningen gäller det att våga gå ut ur texten 
och in i verkligheten. En verklighet som konstitueras av berättandet, muntlig tradition, ljud, dofter, färger, 
objekt och processer i våra livsmiljöer.23

Anders Szczepanski vill se att det skapas möjligheter att lära i samverkan mellan textbaserade 

(boklig bildning) och icke textbaserade praktiker (erfarenheter genom våra sinnen). Inom 

utomhuspedagogiken är en vidgad kunskapssyn av central betydelse; man menar att kunskapande 

18  Petter Åkerblom (2003), Trädgård i skolan – skola i trädgården, Alnarp, s.21.
19  http://www.liu.se/esi/cmu/welcome.html. 7/12 2007.
20  L.O.Dahlgren m.fl. (2007), Utomhuspedagogik som kunskapskälla, Lund: Studentlitteratur, s.9.
21  Iann Lundegård m.fl. (2004), Utomhusdidaktik, Lund: Studentlitteratur, s.18.
22  Petter Åkerblom (2003), Trädgård i skolan – skola i trädgården, Alnarp, s.32.
23  Lars Owe Dahlgren & Anders Szczepanski (2004), Utomhusdidaktik, Lund: Studentlitteratur, s.19.
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bör börja i ett mänskligt engagemang och i känsloupplevelser. Uttrycket att gripa för att begripa 

kan sammanfatta detta synsätt. Praktisk kunskap benämns också ibland som tyst kunskap,  

kunskap i handling. De här benämningarna avser en kunskap som uppnås genom autentiska 

situationer, där hela människan med alla dess sinnen och känslor involveras. Det rör sig om en 

kunskap som är sensorisk, den har blivit en del av kroppen och inte bara av den del av kroppen 

som är knuten till intellektuell verksamhet. Filosofen Bengt Molander använder sig av uttrycket 

kunskap i handling och menar att ”den levande kunskapen” inte finns i böcker, påståenden eller 

verbaliserade teorier. Inte heller finns den i hjärnan eller själen. Den levande kunskapen finns 

endast i form av levande människor i deras verksamheter. Teorin blir kunskap först när dess 

språkliga meddelande omsätts i levande praktik.24

Centrala kunskapsbegrepp och utomhuspedagogikens komplexitet
Man kan således konstatera att man inom utomhuspedagogiken betonar att en bredare och 

djupare kunskap kan uppnås om man på ett konkret sätt knyter an undervisningen till upplevelser 

av den levande verkligheten utanför klassrummet. Risken med ett ”icke-autentiskt” lärande är att 

det bara blir användbart i skolan, så kallad skolkunskap som inte går att använda i andra 

sammanhang. Elever kan klara prov och examina utan att för den skull kunna bruka redskapen i 

vardagslivet.25

Olika aspekter på kunskap har konsekvenser för synen på lärande och undervisning.

Lars Owe Dahlgren, professor i pedagogik vid Linköpings universitet beskriver tre synsätt på 

kunskap:

- katalog kunskap; de språkliga aspekterna av kunskap. Lärandet sker genom memorering, 

som utmärks av repetition. Kunskapen förutsätter inte nödvändigtvis förståelse av 

innehållet i det som lärs.

- analog kunskap; den erfarenhetsmässiga aspekten av kunskap. Lärandet sker genom att vi 

relaterar det vi läser om eller erfar på annat sätt, till det vi redan vet.

- dialog kunskap; när kunskapen tas i bruk och blir användbar i praktiken. 26

24  I.Lundegård, P-O. Wickman, A. Wohlin (2004), Utomhusdidaktik, Lund: Studentlitteratur, s. 28.
25  Ibid., s.33.
26  L.O.Dahlgren m.fl. (2007), Utomhuspedagogik som kunskapskälla, Lund: Studentlitteratur, s.45ff.
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Ett meningsfullt lärande sker när såväl kataloga, analoga som dialoga aspekter kan komma till 

sin rätt samtidigt. De här kunskapsbegreppen refererade Petter Åkerblom till under min intervju 

med honom. Vikten av att inta ett dialektiskt synsätt på lärande, undervisning och utbildning 

betonas också inom utomhuspedagogiken.27 Med detta menas att det optimala lärandet utvecklas i 

ett växelspel mellan sinnlig erfarenhet och textbaserad praktik. Lars Owe Dahlgren menar dock 

att skolan har kommit att bli ett övervägande bokligt sammanhang för lärande, medan 

erfarenheten, iakttagelsen och handlingen trängts undan.

Den komplexitet som detta synsätt skapar illustreras väl i den kritik som Petter Åkerblom riktar 

mot Dahlgren och Szczepanski i sin avhandling Trädgård i skolan - skola i trädgården (2003). 

Åkerblom menar att med deras betraktelsesätt riskerar utomhuspedagogiken att uppfattas som 

något mera eftersträvansvärt än andra undervisningsmetoder,  till exempel sådana som baseras 

på inomhusaktiviteter.28 Han menar att en polarisering är problematisk och lätt kan förstås som 

ett antingen – eller, det vill säga som dikotomier. Begreppen teori och praktik kan uppfattas på 

detta sätt. För att undkomma en sådan polarisering krävs en insikt i att både inomhusmiljöer och 

utomhusmiljöer, både teori och praktik behövs för att möjliggöra olika slags lärande.29

Jag har närmat mig mitt undersökningsområde med hjälp av de teorier John Dewey och 

företrädare för utomhuspedagogiken förespråkar därför att de tillmäter den praktiska kunskapen 

och den verklighetsanknutna undervisningen stor betydelse. Bengt Molanders synsätt är viktig 

därför att han anser att en levande kunskap endast kan skapas under praktisk verksamhet. John 

Dewey placerar sig i ett historiskt sammanhang men jag anser att hans tankar trots det har 

relevans idag. De här båda pedagogiska perspektiven bidrar till att fördjupa min förståelse för 

ämnesområdet som jag undersöker. Men samtidigt vill jag understryka den komplexitet som finns 

hos ett utomhuspedagogiskt synätt, som kan riskera att betraktas som ett mer eftersträvansvärt 

undervisningssätt än det konventionella, klassrumsbundna. Jag vill synliggöra de problem som en 

27  Ibid., s. 48.
28  Petter Åkerblom (2003), Trädgård i skolan – skola i trädgården, Alnarp: SLU, Movium, s.31.
29  Ibid., s.31f.
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skarp uppdelning i teori och praktik kan innebära, för att med hjälp av denna medvetenhet kunna 

analysera mitt undersökningsområde.

FORSKNINGSÖVERSIKT
För att svara på uppsatsens syfte att undersöka varför skolor arbetar med skolträdgård och hur ett 

utomhusbaserat lärande kan påverka elevers inlärning har Petter Åkerbloms forskning varit av 

stor betydelse. Hans avhandling heter Trädgård i skolan – skola i trädgården, om 

skolträdgårdens funktion och betydelse i ett plats – och lärandeperspektiv (2003), där han bland 

annat undersökt skolträdgårdens funktion och betydelse. En som forskat om skolgården, och hur 

barn och lärare använder sig av den är landskapsarkitekt Gunilla Lindholm som skrivit 

Skolgården – vuxnas bilder – barnets miljö (1995). Forskning om vilken betydelse 

utomhusmiljöer kan ha för barns psykosociala utveckling har gjorts av Patrik Grahn, professor i 

landskapsplanering med miljöpsykologisk inriktning.  Skolgårdsmiljön har i Bodil Lindblads 

studie Skolgården – barnens frirum (1993) betraktats ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. 

Miljöpsykolog Maria Nordström har forskat om vilka föreställningar barn i åldern 9-17 år har om 

boendet; - hennes studie heter Barns boendeföreställningar i ett utvecklingspsykologiskt  

perspektiv (1990).

SKOLTRÄDGÅRDEN FÖRR OCH IDAG
Historisk tillbakablick 
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Skolträdgården är idag ett pedagogiskt verktyg som ger barn och unga en bild av hur naturen 

fungerar. Den kan skapa förståelse för kulturlandskapet och hållbarhetsfrågor. Skolträdgården har 

blivit en plats som ger möjligheter till ämnesövergripande undervisning. Ytterligare ett motiv till 

att bedriva skolträdgård kan vara att man tillsammans med elever vill skapa en grönare och mer 

varierad skolgård.30 Men vilka har motiven till att bedriva skolträdgård varit tidigare ?

Den svenska folkskolans tillblivelse och utformning var färgad av upplysningstidens ideal. Att 

bedriva en undervisning som baserades på begreppen moral, nationalism och hygien var ända in 

på 1900-talet folkskolans främsta uppgift. Fram till 1919 var kyrkan folkskolans huvudman men 

hade inget större intresse av odling. Att trädgårdsodlingen trots det ofta förekom i skolan berodde 

på att kyrkan tyckte att folkskollärarnas försörjning var viktig. ”Normalritningar för 

folkskolebyggnader” var både skriftliga anvisningar och illustrationer, vars syfte var att ge 

inspiration och hjälp till de ofta kompetensfattiga landsortskommunerna. De kunde också ligga 

till grund för kvalitetsbedömning.31 I den första folkskolestadgan 1842 finns anvisningar om att 

trädgårdsodlingar bör finnas i anslutning till skolbyggnaden.

Dessutom bör, så widt sig göra låter ett lämpligt jordland till skollärarens disposition, dels till brukning för 
eget     behov af jordfrukter, dels för att lemna tillfälle till underwisning i trädplantering och 
trädgårdsskötsel.32 

Skolträdgården skulle, förutom att vara en möjlighet för folkskolläraren att dryga ut 

hushållskassan, vara en inspiration för eleverna att vilja syssla med trädgårdsodling. Dessutom 

hade en välskött plantering en fostrande roll i skolan; dess psykologiska påverkan på eleverna 

ansågs viktig. I folkskolan skulle barnen ges en fostran där vördnad för kyrkan och fosterlandet 

var viktig, men den skulle också åstadkomma en demokratisering av samhället genom att erbjuda 

kunskap i olika läroämnen. I 1878 års reviderade upplaga av normalritningarna får 

trädgårdsodlingen en stärkt ställning och planteringens ” uppfostrande inflytande ” förstärks med 

adjektivet ” förädlande ”.33 Två personer som var viktiga för folkskolans utveckling och 

30  Titti Olsson (1995), Skolgården – det gränslösa uterummet, Stockholm: Liber, s.102.
31  Normalritningarna gavs ut av Kongl.Öfver-Intendents-Embetet. Gunilla Lindholm (1995), Skolgården – vuxnas  

bilder – barnets miljö, Alnarp: SLU, Movium, del 1, s. 7.
32  Petter Åkerblom (1990), Skolträdgårdens ABC, Movium, Lts förlag, s.28.
33  Gunilla Lindholm (1995),  Skolgården – vuxnas bilder – barnets miljö, Alnarp: SLU, Movium, del 1, s.10.
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trädgårdsodlingens spridning under senare delen av 1800-talet var pomologen Olof Eneroth och 

folkskolans ”apostel” Torsten Rudenschöld. Olof Eneroth argumenterade för att införa 

trädgårddsskötsel vid landets folkskolor. Han var kritisk till den ensidiga undervisningen som var 

präglad av kyrkans värderingar och menade att skolan gjorde barnen;

 ”… både till fysiska och moraliska krymplingar genom att proppa in dem hundratals i små osunda kyffen och 
der göra minnesarbetet till en plåga och förderf på alla de övriga krafternas bekostnad…”.34

Steget mellan att ”kultivera växter” och att ”kultivera människor” var inte långt på den här tiden. 

Samtidigt som hushållningssällskapen bedrev en intensiv upplysningsverksamhet för att höja 

kunskapsnivån, inom frukt- och grönsaksodling samt trädgårdsanläggning, pågick ett lika 

intensivt arbete för att höja bildningsnivån hos de breda folklagren. Både Torsten Rudenschölds 

och Olof Eneroths motiv förenades i skolträdgården, vilket antagligen var orsaken till att den 

hade relativt framträdande roll under flera decennier. 

Under missväxtåren i 1860-talets Sverige hade skolträdgården en stor betydelse. Man hoppades 

att skolträdgårdarna skulle dämpa emigrationen. Ansträngningar gjordes för att få potatisodlingen 

att slå igenom, vilket innebar att barnen fick lära sig att äta potatis. Den vackra och välskötta 

skolträdgården skulle också lära barn att uppskatta skönhet. I normalritningarna från 1890 står att 

läsa: 

Den undervisning i trädgårdsskötsel, som folkskolan har att meddela, bör afse:
- att uppfostra barnen till arbetsamhet samt ordning och påpasslighet i det minsta, att väcka och öfva 

deras skönhetssinne samt att kväva det hos många inneboende begäret att förstöra eller skada; 35

 

1920 försvann ordet skolträdgård från anvisningarna, för att ersättas av ”skolbarnsträdgård”. 

Fortfarande var det praktiska trädgårdsarbetet viktigt för att lägga grunden till en god karaktär, 

men nu var det också angeläget att använda skolträdgården som inspirationskälla i olika ämnen. 

Den var dessutom en motvikt till det skadliga innesittandet, kunde bidra till elevernas 

iakttagelseförmåga och inte minst låta dem ha roligt. 36 Skolbarnsträdgårdarna hade en viktig roll. 

Även om inte samtliga elever deltog i denna undervisning var ”ögonfägnaden allas”. Hus, 

tjänsteträdgårdar, barnens odlingar och övriga planteringar – skulle hos lärare och barn framkalla 
34  Petter Åkerblom (2007), Gröna Arkiv – med Linnés ögon och andras, Östervåla: Elanders, s.117.
35  Gunilla Lindholm (1995), Skolgården – vuxnas bilder- barnets miljö, Alnarp, SLU, Movium: del 1, s.15.
36  Petter Åkerblom (2007), Gröna arkiv – med Linnés ögon och andras, Östervåla: Elanders, s.121.
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en känsla av trevnad och behag. Och för befolkningen i stort utgöra ”ett föredöme av prydlighet, 

ordning och god smak”. Skönheten skulle dock inte skymma det pedagogiska motivet.37

Skolträdgårdarnas storhetstid var således tiden kring sekelskiftet 1900, då ungefär 40% av landets 

folkskolor bedrev trädgårdsundervisning.38 Under samma tid kom nya pedagogiska idéer till 

Sverige. Här kan nämnas Rudolf Steiner och Maria Montessori som var förespråkare av 

aktivitetspedagogiken, innebärande att undervisningen skulle vara konkret och verklighetsnära. 

Laborativa, manuella aktiviteter skulle ligga till grund för teoretisk bildning. Också För John 

Dewey var trädgårdsundervisningen en viktig hörnsten i skolan. Det var aktiviteternas sociala 

samband med övrigt skolarbete och med samhället utanför skolan som var 

trädgårdsundervisningens huvudsyfte. 39 Skolbyggnaden borde vara omgiven av en trädgård som 

kunde ge eleverna en förtrogenhet med växter och djur, kontakten med realiteter skulle ge 

förstahandserfarenheter. Ett sådant arbetssätt skulle hålla eleverna vakna och aktiva istället för 

passivt mottagliga menade Dewey.40 En annan aspekt av trädgårdsundervisningen var att de 

mindre begåvade, de ”besvärliga” eleverna, fick ett stärkt självförtroende tack vare det praktiska 

trädgårdsarbetet och kunde därigenom tillgodogöra sig teoretiskt stoff bättre.41

På 1940-talet hade funktionalismen gjort sitt intåg, och skolträdgårdar eller planteringar nämns 

inte i de anvisningar som finns för skolbyggnader. Möjligtvis kan det ha varit så att man 

betraktade komponenter utan praktisk funktion som onödiga. Trädgårdar som krävde 

kroppsarbete, som gav smutsiga naglar och kläder ansågs inte modernt.42 Under 1930-talet hade 

också vetenskaper som socialvetenskap och psykologi blivit tongivande. 

De moraliska frågorna ersattes av en människosyn, baserad på ett vetenskapligt tänkande. 

Synsättet på kunskap och kunskapsinhämtning dominerades av det rationella tänkandet, vilket 

kom att färga både pedagogiken och synen på barnet. Dessutom kom ”lekplaner” att få ett större 

37  Hjördis Kristenson (2005), Skolhuset: idé och form, Lund: Signum, s.289.
38  Petter Åkerblom (1990), Skolträdgårdens ABC, Stockholm: Lts förlag: s.29.
39  Ibid.,s.34.
40  John Dewey (1980), Individ, skola och samhälle, Stockholm: Natur och Kultur, s.55.
41  Petter Åkerblom (1990), Skolträdgårdens ABC, Stockholm: Lts förlag, s.34.
42  Gunilla Lindholm (1995), Skolgården – vuxnas bilder – barnets miljö, del 1, s.31.
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utrymme i de arkitektoniska ritningarna för skolbyggnader under 1940-talet. Plats för lek och 

idrott blev viktigare än tidigare, ”grönbälten” kom att fylla en rumsavgränsande och 

vindskyddande funktion.43 1950-talet innebar att skolgårdarna asfalterades, för att gården då blev 

billigare att sköta, och asfalten fungerade bättre för bollspel och lekar. Flera kommuner slogs 

samman till större och man gjorde de första försöken med enhetsskolor för alla barn oavsett 

social bakgrund. Det bidrog till att motiven för skolträdgårdsverksamheten kom i en annan 

dager.44

Det kom två läroplaner 1955, den för folkskolan föreskrev fortfarande trädgårdsodling, men i 

läroplanen för enhetsskolan sades ingenting om odling. Efter andra världskriget fick människor 

en bättre ekonomisk standard och man kunde handla billiga frukter och grönsaker i affärerna. 

Prydnadsträdgården kom alltmer att ersätta nyttoträdgården under 1950-talet. Under den här tiden 

betraktades inte skolhuset och dess utemiljö som en del av samma enhet, som de hade gjort när 

de gamla folkskolorna byggdes.45 I början av 1960-talet var de klassiska skolträdgårdarna 

försvunna från i stort sett alla skolor i Sverige.46 En bidragande orsak var att det på 1960-talet 

infördes rationella teknik- och konstgödselstyrda odlingsmetoder vilket innebar att 

husbehovsodlingen blev otidsenlig.47 Skolträdgårdarna fyllde inte längre någon funktion, de 

nämndes inte heller i läroplanen, varken i Lgr 62 eller Lgr 69.48

Under 1980-talet återkommer pedagogiska motiv till en anknytning mellan undervisningen och 

omgivningarna utomhus. I kursplanen för naturorienterade ämnen i Lgr 80 föreslås att man i 

undervisningen ska odla växter och vårda djur i skolan eller dess närhet.49 Lgr 80 förespråkar 

också ett mer undersökande och elevaktivt arbetssätt än tidigare. Hotet om miljöförstöring bidrog 

43  Gunilla Lindholm (1995),Skolgården – vuxnas bilder – barnets miljö, del 1, s.34.
44  Titti Olsson (1995), Skolgården – det gränslösa uterummet, Stockholm: Liber AB, s. 101.
45  Titti Olsson (1995), Skolgården – det gränslösa uterummet, s.102.
46  Gröna arkiv – med Linnés ögon och andras (2007), s.124.
47  Titti Olsson (1995), Skolgården – det gränslösa uterummet, Stockholm: Liber AB, s.101.
48  Ibid.,s.101.
49  Gunilla Lindholm (1995), Skolgården – vuxnas bilder – barnets miljö, Alnarp: SLU, Movium, del 1, s.43.
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under 1980-talet till att lyfta in natur- och miljökunskap i skolan. Greenpeace och andra 

naturskyddsföreningar var organisationer som såg till att miljöproblematiken uppmärksammades 

både på global och på lokal nivå. Den växande miljömedvetenheten motiverade mer grönska och 

biologisk mångfald i barnens närmiljö. Skolgården var ett exempel på hur skolan kunde utnyttja 

sin egen miljö för att vända problemen med miljöförstöring till något positivt. Detta bidrog till att 

ett femtontal skolor i landet började anlägga skolträdgårdar igen under 1980-talet. 50

Dagens skolträdgårdsverksamhet
Miljöfrågorna fortsatte att vara av centralt intresse under 1990-talet. Skolgården blev på flera 

skolor en plats som användes för miljöarbetet, till exempel genom kompostering eller 

dammbyggen. Två internationella händelser under 1990-talet bidrog till att intresset för 

miljöfrågor och barns vardagsmiljöer stod i fokus. En av dem var miljökonferensen i Rio de 

Janeiro 1992, som blev upptakten till miljöarbeten på internationell, nationell och kommunal nivå 

och kom att kallas ”Agenda 21”. FN:s barnkonvention kom vid samma tid att betona vikten av 

elevinflytande.51 

Skolgårdsprojekt blev ett sätt för skolor att arbeta med ekologi- och kretsloppsundervisning, men 

också en möjlighet för elever att påverka sin egen miljö. Ett av de större skolgårdsprojekt som 

genomfördes i landet var Skolans uterum.52 Nätverket arbetade i projektform 1992-94 för att 

försöka förändra attityderna till skolgården, uppmärksamma dess möjligheter att vara en 

pedagogisk resurs och miljöns betydelse. Projektet avslutades 1994, men nätverket existerar idag 

under namnet Skapande uterum och stöttas av Movium vid SLU.53 Idag har också andra aspekter 

kommit att sätta utemiljön i fokus. Sambandet mellan utevistelse, hälsa och livskvalitet, samt 

vikten av rörelse och motion är frågor som sen en tid tillbaks fått stort genomslag.54

50  Petter Åkerblom (2007), Gröna arkiv – med Linnès ögon och andras, Östervåla: Elanders, s.125.
51  Gunilla Lindholm (1995), Skolgården – vuxnas bilder- barnets miljö, Alnarp: SLU, Movium,  del 1, s.51.
52  Pia Björklid (2005), Lärande och fysisk miljö, Stockholm: Liber, s.135.
53  http://www-uterum.slu.se/ 4/12 2007.
54  Pia Björklid (2005), Lärande och fysisk miljö, Stockholm: Liber , s.119.
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När 1994 års läroplan kom gav den utrymme för enskilda skolor att utveckla en egen profilering, 

som gynnar de skolor som vill arbeta pedagogiskt utomhus. Lpo 94 innebar också en förändring, 

där skolans huvuduppgift istället för att förmedla kunskaper skulle vara att främja lärandet. Flera 

av skolans mål ur Lpo 94 stödjer den skola som vill arbeta med skolträdgård, skolan skall sträva 

efter att varje elev :
- utvecklar nyfikenhet och lust att lära,
-      utvecklar sitt eget sätt att lära,
- lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra,
- utvecklar en förståelse för ekologiska sammanhang och den egna livsstilens betydelse för hälsan 

och miljön.55 

Men Gunilla Lindholm menar att skolträdgårdsintresset tvärtom kan komma att minska, eftersom 

Lpo 94 också innebar en minskning av de ”estetisk/praktiska” ämnena i undervisningen. Hon 

menar att de teoretiska ämnena tillmäts högre värde och är en tillbakagång för dem som hävdat 

vikten av en samverkan mellan handens och tankens arbete.56

Att arbeta med skolträdgård idag har således ett annat syfte än tidigare. En förskjutning av dess 

värde har skett från nytta till mening. Lars Owe Dahlgren som är initiativtagare till Sveriges 

första forskarutbildningskurs i utomhuspedagogik och Anders Szczepanski framhåller 

skolträdgårdens olika funktioner och menar att den kan ses som
      -   ett pedagogiskt laboratorium

- en lärobok i alla ämnen
- en plats för reflektion
- en utgångspunkt i praktisk miljölära och kretsloppstänknande
- en bas för undervisning om vår kropp och hälsa
- en plats för estetiska upplevelser
- ett exempel på undersökande arbetssätt
- en viktig social funktion som främjar relationen elev/lärare/förälder.57

Att använda skolgården eller skolträdgården i undervisningen som plats för lärande kan ses som 

ett exempel på hur lärande kan främjas i enlighet med läroplanens intentioner. Dahlgren och 

Szczepanski anser att skolträdgården är en plats för lärande, föremål för lärande och ett sätt att 

lära – samtidigt. Sett till landet i helhet är det inte många skolor som har en skolträdgård idag. 

55 Lpo 94 (1998), Stockholm: Utbildningsdepartementet. Regeringkansliet, Fritzes offentliga publikationer, s.11ff.
56  Gunilla Lindholm (1995), Skolgården – vuxnas bilder – barnets miljö, del 1,s 61.
57  Pia Björklid (2005), Lärande och fysisk miljö, Stockholm: Liber, s.133.

18



Petter Åkerblom har i sin lic. avhandling Trädgård i skolan – skola i trädgården undersökt vilken 

betydelse skolträdgården har som plats för lärande. Han intervjuade ett 20-tal pedagoger med 

erfarenhet av att odla med barn i åldern 5-12 år.58 De uppgav att verksamheten kan vara en fri 

men arbetskrävande utmaning. Den upplevdes som autentisk med taktila inslag där eleverna fick 

arbeta på riktigt, och under ansvar över lång tid. Att skolträdgårdsverksarbetet är en långsam 

process ansågs vara en motvikt till annat skolarbete. Många pedagoger var dock osäkra på hur 

skolträdgårdsarbete kan kopplas till den pedagogiska verksamheten i övrigt. De vanligaste 

ämneskopplingarna var matematik, språk (svenska, engelska), bild samt miljö – och 

naturkunskap visar Åkerblom. Enligt intervjupersonerna kändes klassrumssituationerna mer 

statiska jämfört med skolträdgårdsverksamheten. På så vis fungerade den som en motvikt till 

stillasittandet. Åkerblom sammanfattar skolträdgårdens möjligheter i dagens skola med tre teman 

som han fann i intervjuerna.

- Trädgården som lärande medel. Med lärarnas hjälp bearbetas och reflekteras upplevelserna i trädgården. 
Genom att de deltar i praktiskt odlingsarbete blir skolträdgården också en referensram för övrigt skolarbete.

- Trädgården som socialt nav. Skolträdgårdsverksamhet innebär större mångfald av sociala situationer. 
Eleverna får möjligheter att utveckla nya relationer till kamrater och vuxna.

- Trädgården som aktör och berättelse. Skolträdgården laddas med mening och innehåll av elever och vuxna.59

Men det finns också de som varnar för att göra skolgården till ett pedagogiskt instrument. 

Psykologen Bodil Lindblad menar att barn använder skolgården med hela kroppen, medan vuxna 

upplever den med ögonen.60 I skolan är det de vuxnas regler och värderingar som styr. Om vuxna 

sätter upp regler för hur utomhusmiljön ska användas är risken att lusten till platserna dödas och 

att den för leken så nödvändiga magin försvinner. Skolgården måste förbli barnens frirum. 

Lindblad har i sin studie Skolgården – barnens frirum (1993) sett att den ofta kritiserade asfalten 

kan ha positiva sidor. På asfalten behöver man inte lägga ner energi på att bevaka sitt revir. 

Asfalten kan stå för ett slags platstrygghet, som en kontrast till naturmarken tack vare sin 

oföränderlighet. Man vet hur asfalten ser ut från gång till annan, lekarna där är förutsägbara. Hon 

menar att barn ska ha tillgång till naturmark, men att det inte går att lära sig att tycka om natur.

58  Petter Åkerblom (2003), Trädgård i skolan – skola i trädgården, Alnarp: SLU, Movium, kapitel 5, s.74.
59 Ibid., kapitel 6, s.131.
60  Titti Olsson (1995), Skolgården – det gränslösa uterummet, Stockholm: Liber, s.142f.
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Jag kan konstatera att skolträdgården idag kan vara ett sätt att arbeta med miljöfrågor i skolans 

närmiljö. Dessutom betraktas den som ett lärande medel vilken bidrar till ämnesintegration och 

en mångfald av sociala situationer. Pedagoger menar att man i arbetssättet utgår från autentiska 

situationer och det skapas en motvikt till den stillasittande undervisningen. Men samtidigt finns 

det andra som varnar för att göra skolgården till ett pedagogiskt verktyg, att den ska vara fredad 

från de vuxnas värderingar. Har Krusbodaskola och Enskedeskola de erfarenheter som nämnts 

ovan? Vilka är dessa skolors motiv till att bedriva skolträdgård? Råder det en samsyn mellan 

skolträdgårdsforskaren, miljöpedagogen och ämneslärarens uppfattningar? Och vad säger 

brukarna, det vill säga eleverna själva?

TVÅ SKOLORS ERFARENHETER AV SKOLTRÄDGÅRD 
Krusbodaskola – intervju med miljöpedagog Solveig Dahl
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Krusbodaskola i Tyresö ligger i ett bostadsområde byggt på 1970-talet, skolan är byggd 1972. 

Eleverna på skolan går i förskoleklass upp till årskurs 5. Det var i samband med en upprustning 

av skolgården som en miljögrupp på Krusbodaskolan bildades, som sedan ledde till att en 

skolträdgård som man kallar Gröna rummet anlades 1997. Solveig Dahl som arbetar som 

miljöpedagog på skolan, var en av dem som drev projektet. En av skolans två fotbollsplaner 

delades av med en tredjedel och på den 350 kvadratmeter stora platsen byggdes en damm, 

växthus, odlingsbäddar, hönshus, kompost och pergola och bänkar för undervisning.61 

Finansiering av projektet kom bland annat från Tyresö kommun, som fick så kallade Agenda 21-

pengar, miljömärkta  medel som anslagits som en följd av miljökonferensen i Rio de Janeiro 

1992.62

I  Krusbodaskolans enhetsplan för 2006-2008 står det att man:

Erbjuder alla barn en bredd i lärandet via våra profiler, miljö, konst och kultur. I vårt uteklassrum, gröna 
rummet har vi kretslopp, odling och hönsskötsel på schemat.63

I skolans lokalt utvecklade kursplan är miljö och Agenda 21 en av skolans profiler. Deras mål 

med miljöundervisningen är att eleverna ska förstå hur kretsloppet i samhället bör fungera. 

Därför arbetar de med sopsortering, kompostering, odling och hönsskötsel.64 Ambitionen är att 

miljön ska utgå ifrån barnens lärande och vara inspirerande och kreativ både utomhus och inne. 

Skolans lokaler ska vara friska och sunda. Skolan är en så kallad Grön Flagg skola, vilket är en 

utmärkelse som stiftelsen Håll Sverige Rent ansvarar för sedan 1990-talet. Skolor kan få denna 

utmärkelse genom att sätta upp egna miljömål.65 Gröna rummet använder man som en resurs i de 

flesta ämnen på schemat. Varje år ansvarar alla årskurser för något i Gröna rummet, som exempel 

kan nämnas att årskurs 2 ansvarar för hönorna, årskurs 4 ansvarar för en skördefest varje 

sensommar och i årskurs 5 tar eleverna hand om växthuset och komposteringen. Ett av syftena 

med att bedriva skolträdgård är att man vill lära barnen var maten kommer ifrån och att allt har 

sitt ursprung i de gröna växterna. Arbetet med skolträdgården motiveras också med att eleverna 

får möjlighet att arbeta praktiskt med händerna. Solveig Dahls arbete på skolan som 

61  Intervju med Solveig Dahl på Krusbodaskola 8/10 2007.
62  Madeleine Appelgren (2004),” Skolgården där asfalten blommar” i ICA-Kuriren,  48/2004.
63  http://www.tyreso.se/upload/skola%20och%20utbildning/Bou/Enhetsplan_Krusboda_2006-2008.pdf  29/12 2007.
64 Handlingsplan för Arbetsuppgifter i Gröna rummet, Krusboda skola, Tyresö kommun.
65  Pia Björklid (2005), Lärande och fysisk miljö, Stockholm: Liber, s.120.
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miljöpedagog innebär att hon ansvarar för Gröna rummet och undervisningen där, hon har ingen 

lärarroll inomhus, men samarbetar med skolans övriga personal när man planerar skolarbetet. 

Eleverna arbetar i Gröna rummet varannan vecka, med undantag för vintermånaderna.

Jag träffar Solveig Dahl på Krusbodaskola för att fråga henne om vilken betydelse hon tror att en 

skolträdgård kan ha för elevers sociala samspel och deras kunskapsinhämtning. Vi samtalar också 

om förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap och om trädgården i skolan har någon 

estetisk betydelse.66 Jag gör här en tematisk redovisning av hennes svar.

Skolträdgårdens sociala betydelse 

Dahl menar att eleverna har ett gemensamt projekt när de arbetar i skolträdgården och genom att 

göra praktiska saker tillsammans kommer andra förmågor till sin rätt än när eleverna sitter och 

skriver. Ibland händer det att barn med koncentrationssvårigheter får hjälpa Dahl i Gröna 

rummet, de här tillfällena sker spontant om man tycker att behovet finns och är en 

överenskommelse mellan Dahl och den lärare som arbetar inomhus. Om skolträdgården och 

arbetssättet där har någon social funktion har aldrig varit föremål för diskussion bland lärarna på 

Krusbodaskola. 

Hönsen, som Dahl menar att alla lågstadieskolor borde ha, betyder mycket för barnen -  speciellt 

för barn med något handikapp kan kontakten med djur ha en stor betydelse.

Hon säger att eleverna har mer fysiskt utrymme i Gröna rummet, än när de arbetar i 

klassrummen. Arbetet där innebär ett lugnare tempo.  Dahl anser att hon får tid till att prata med 

enskilda elever på ett sätt som hon inte tror är möjligt för lärare under vanliga lektioner.

Kunskapsinhämtning i skolträdgården jämfört med den klassrumsbundna

”Att gripa är att begripa” säger Dahl och menar vidare att man inte kan läsa om att odla utan det 

måste man göra på riktigt för att förstå. Odlar man en ärta inomhus är det inte samma sak, man 

får inte se hela processen. I skolträdgårdsarbetet är alla sinnen delaktiga. Hon menar att det 

barnen gör utomhus kommer de alltid att minnas. Komposten är ett tydligt sätt för eleverna att se 

hur maten blir till jord och en viktig aspekt av det här arbetssättet tycker hon är att barnen får en 

vana vid jord och småkryp. En del barn tycker först att det är äckligt, men vänjer sig sedan vid att 

66  Intervju med Solveig Dahl, Krusbodaskola, Tyresö 8/10 2007.

22



arbeta med jord och växter. Dahl tycker att det är begränsande för barn om de inte får en 

förståelse för det som är ”naturligt”.

Förhållandet mellan praktisk och teoretisk kunskap

Dahl tycker att den praktiska kunskapen får för lite plats i skolan, fast man vet att hjärnan 

utvecklas genom praktisk kunskap. Eleverna brukar få i uppgift att skriva, rita och berätta om 

saker de gör i skolträdgården när de är tillbaka i klassrummet. Lärarna har förmedlat till Dahl att 

dessa uppgifter inte brukar möta motstånd, barnen är engagerade i arbetet eftersom det handlar 

om upplevelser de själva varit med om. När Dahl arbetar med barnen i Gröna rummet har hon lätt 

att hitta historiska referenser, till exempel i arbetet med att mala säd blir det naturligt att berätta 

för barnen om hur människor förr levde. 

Den estetiska betydelsen av en trädgård

Dahl tror att eleverna tycker att trädgården är en oas, där det är skönt att vara. Den öppnar 

möjligheter som inte finns på en vanlig asfalterad skolgård, som att eleverna kan gå till dammen 

och leka, eller klappa hönorna. Även lärarna tycker att det är en mysig plats, men använder sig 

inte av den pedagogiskt eftersom de tycker att det är svårt att ha kontroll över eleverna utomhus, 

säger Dahl. Skolträdgården har betydelse för andra än elever och lärare på skolan. Förskolor som 

finns i närområdet kommer dit ibland och tittar, och det händer att far- och morföräldrar tar med 

sina barnbarn till Gröna rummet. Dahl menar att positiva aktiviteter uppstår runt trädgården 

genom att barnens familjer ofta är engagerade och tar ansvar för den under helger och lov.

Enskedeskola – intervju med lärare Johan Änggård
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Enskedeskola är en kulturmärkt skola från 1914, belägen mitt i Gamla Enskede, intill 

Margaretaparken. Vid uppförandet var Enskede folkskola en av de folkskolor i Stockholm som 

anlade skolträdgårdar.67 Många av skolträdgårdarna som anlades i Stockholm försvann i samband 

med att staden behövde marken för byggnadsändamål.68 Men planteringarna från 1915 i Enskede 

fick vara kvar. Så sent som i mitten på 1980-talet fanns betydande delar kvar av den en gång så 

omfattande skolträdgården.69 Men efter en renovering av skolan 1992-94 består skolgården till 

största del av en stor asfaltsplan.

Johan Änggård är lärare i matematik, spanska och bild på skolan i årskurs 6-9. Tillsammans med 

några andra lärare startade han läsåret 1999-2000 tre projekt för skolgårdsförbättring.

Anledningen var att han 1999 gick en skolträdgårdskurs på Ultuna Lantbruksuniversitet och att 

han var intresserad av trädgårdsarbete privat. Detta bidrog till att han funderade på i vilken form 

han skulle kunna arbeta med det i skolan. Tillsammans med två andra lärare arbetade han fram tre 

olika projekt för årskurs 2, 5 och 8. Arbetet förlades till Elevens val timmar och målsättningen 

var för årskurs 8:

-     Att tillsammans lösa ett problem utan givet svar, och skapa något vackert och bestående.
- Att värna om elevernas kärlek till det växande, samtidigt med deras kärlek till skapande verksamhet, en 

kombination som gör trädgårdskonsten unik.
- Att höja elevernas medvetenhet om naturens och trädgårdarnas betydelse för oss, och vikten av att värna om 

dem.
- Att kombinera handens, känslans och tankens kunskaper, och visa eleverna de kunskapsvägar som leder till 

yrken som trädgårdskonstnär, konsthantverkare och trädgårdsarkitekt.
- Att låta barn och olika kategorier av personal göra något ihop.
- Att förhoppningsvis visa att vi på skolan kan skapa nya undervisningsförutsättningar genom att samarbeta 

med annan kommunal verksamhet.70

I ett inledande arbetsskede fick eleverna besöka Rosendals trädgårdar, en skolträdgård på 

Skansen som uppförts av nätverket Skapande uterum, och Johan Änggårds privata trädgård för 

inspiration och idéer.71 Genom bilder och modeller fick eleverna beskriva ”Hemliga ställen jag 

skulle vilja ha”, som sedan ställdes ut i skolan. De huvudsakliga arbetsmomenten under 

anläggandet av trädgårdsrummet var att anlägga en damm med vattentrappa, bygga ett 

67  Gröna arkiv  - med Linnès ögon och andras (2007), Östervåla: Elanders, s.104.
68  Hjördis Kristenson (2005), Skolhuset: idé och form, Lund: Signum, s.292.
69  Projektbeskrivning av Enskede skolans gröna rum,s.1.
70 Projektbeskrivning av Enskedeskolans gröna rum, s.3.
71 Intervju med Johan Änggård, Enskedeskola 16/10 2007.
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”klätterväxtplank” och en paviljong med fasta bänkar och bord. Projekten startades upp för att 

utvecklas under flera år och för att etablera ett system där utemiljön skulle skötas av personal och 

elever tillsammans. Eleverna fick föra dagbok där de i ord och bild fick beskriva vad de gjort, lärt 

sig och upplevt under arbetet. Förutom att man hade dessa målsättningar berättar Johan Änggård 

att han hade ett ”egoistiskt behov” av att minska arbetstiden som bestod av böcker och papper. 

Han ville få mer tid till att snickra och gräva, vilket gick att förena med detta arbete. I sitt arbete 

med skolträdgården upplevde han att yngre barn på skolan inte betraktade honom som en vanlig 

lärare. Hans engagemang med trädgårdsarbetet innebar att elever sökte sig till spanska ämnet.  

Genom att Elevens val togs bort lokalt på Enskedeskola 2004 försvann förutsättningarna för att 

skolträdgårdsarbetet skulle fungera och idag är alltså verksamheten nedlagd. Rektor Anders 

Sjöberg menar att det blev svårt organisatoriskt att fortsätta med Elevens val så som den bedrevs 

mellan 1999-04, idag har man istället ett par temadagar på höst- och vårterminen.72

Jag frågar Johan Änggård om skillnaden mellan att arbeta i skolträdgården och i klassrummet.

Kunskapsinhämtning i skolträdgården jämfört med den klassrumsbundna 

Änggård menar att man kommer närmare arbetslivet när man arbetar i en skolträdgård. Det är ett 

ämnesövergripande arbetssätt, eftersom man använder kunskaper från flera ämnen, där dessutom 

praktisk kunskap ingår. Detta arbetssätt innebär att lärare och elever blir mer jämlika, eleverna 

ser att Johan värdesätter praktiska kunskaper som de redan har. Lärarrollen utomhus präglas av 

att barnen ser honom som en praktiker, och inte en sträng lärare. Man löser problem och sätter 

upp målen med arbetet tillsammans, vilket gör det mer oförutsägbart. Men det ställer också andra 

krav på lärarrollen, där man måste hitta ett annat sätt att samla eleverna än när man är inomhus. 

Att arbeta i helklass fungerar inte, utan det ideala är att arbeta med mindre grupper i projekt som 

sträcker sig över längre tid uppger Änggård.

Förhållandet mellan praktisk och teoretisk kunskap

Det är Änggårds bestämda uppfattning att den praktiska och teoretiska kunskapen måste mötas 

mer. Den teoretiska kunskapen skulle vinna på mer verklighetsanknuten praktisk kunskap. 

72  Intervju med Anders Sjöberg, Enskede skola 16/10 2007.
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Änggård säger att skolan av tradition bygger upp sin undervisning på teoretisk kunskap. Detta gör 

man av rädsla för att annars förlora viktiga teoretiska aspekter, till exempel att klara av nationella 

prov och så vidare. Men en del barn behöver mer praktisk undervisning, och i de praktiska 

ämnena är det som lärare lättare att vara ”modig”. Ett nytt sätt att se på undervisningen behövs, 

där ämnesövergripande projekt ska kunna knytas till verkligheten.

”Handens och hjärtats kunskaper” är subtil kunskap som lätt glöms bort, men man måste våga tro 

på att barn får kunskaper genom upplevelser menar Änggård. De elever som kommer vara mest 

angelägna om att rädda vår miljö kommer inte vara de som kan rabbla kunskaper utantill, utan de 

som älskar att vara i naturen.

Skolträdgårdens sociala betydelse 

Änggård menar att i skolträdgården får barnen visa förmågor som de inte visar i andra ämnen, 

särskilt teoretiskt svaga elever är ofta duktiga med praktiskt arbete. Han menar att eftersom vi har 

olika personligheter har en del barn större behov av praktisk undervisning.

Att arbeta med trädgård kombinerar två behov som vi har, dels att skapa – göra något kreativt – 

dels att få kontakt med naturen.

Den estetiska betydelsen av en trädgård

En trädgård är ett konstverk som lever tycker Änggård, han jämför den med en tavla som 

fortsätter att måla sig själv. Arbetet där kan vara ”magiskt”. Skolans miljö är i behov av mysiga 

ställen där elever tycker om att vara. Men asfaltsplanen på skolgården måste också få finnas och 

fyller sin funktion i idrottsundervisningen och som rastplats för eleverna. Att barnen har behov av 

egna ställen är Änggårds bestämda övertygelse; utemiljön ska erbjuda många olika platser för 

barnen. När Änggård, hans kollegor och eleverna arbetade aktivt med skolträdgården på Enskede 

skola var den en oas, men när den nu förfaller vill inte barnen vara där lika mycket. Genom att 

göra elever delaktiga i skapandet och bevarandet av en gemensam utemiljö blir den bättre och 

dessutom kan den användas som inspiration i en kreativ verksamhet anser Änggård.

INTERVJU MED LANDSKAPSARKITEKT PETTER ÅKERBLOM 
Petter Åkerblom arbetade 1987-90 i ett projekt tillsammans med lärare och elever där man 

använde skolträdgården som resurs i det vanliga skolarbetet. Han har mångårig erfarenhet av 

26



skolträdgårdsarbete genom sin forskning, där han speciellt intresserat sig för platsens betydelse 

för lärandet och genom de kurser i skolträdgård som bedrivs på Ultuna Lantbruksuniversitet. 

Enligt Petter Åkerblom ska dagens skolträdgårdsarbete handla om att ge barn och ungdomar en 

positiv bild av hur naturen fungerar. Den ska ge dem en förståelse för hållbarhets- och 

överlevnadsfrågor.73  Han menar också att skolträdgården på ett naturligt sätt kan skapa förståelse 

hos eleverna för var maten kommer ifrån. Dessa motiv är inte minst viktiga därför att de flesta i 

dagens samhälle lever i tätorter. Åkerblom menar att kunskaper om kulturlandskapet och 

kretsloppet var självklara när människor levde på landsbygden, men som idag glöms bort. Andra 

motiv för skolor att arbeta med skolträdgårdsverksamhet är att alla ämnen i skolan kan inspireras 

av den och att den gör skolgården till en grönare och mer varierad plats att vara på.  

Jag inleder intervjun med Petter Åkerblom med att fråga honom om vilken betydelse 

skolträdgårdsarbetet kan ha för sociala relationer. Anledningen till det är att Åkerblom i sin 

avhandling - Trädgård i skolan – skola i trädgården (2003) lagt stor vikt vid ”skolträdgården som 

socialt nav”.74

Skolträdgårdens sociala betydelse 

Åkerblom anser att arbetet i skolträdgården är en social aktivitet eftersom man samarbetar och 

löser problem i grupp. Trädgården är en ”aktör” i den mån att den svarar mot de insatser man gör 

och är en plats som man återkommer till. Platsen besjälas av dem som använder den, alla kan 

utveckla en personlig relation till skolträdgården. Självförtroendet hos teoretiskt svaga elever 

eller med koncentrationssvårigheter kan förbättras genom att de får visa andra kunskaper än i 

klassrummet. Lärarrollen förändras ofta genom att läraren är tvungen att ta reda på saker 

tillsammans med eleverna. Utomhus är inte läraren expert, utan medupptäckare. Elevernas 

självförtroende stärks av att de ibland kan mer än läraren, menar Åkerblom.

Kunskapsinhämtning i skolträdgården jämfört med den klassrumsbundna 

Ett engagemang för en plats skapar en lust att lära säger Åkerblom. För att faktakunskaper inte 

ska glömmas bort måste de göras meningsfulla, iscensättas. I skolträdgården kan man skapa en 

73  Intervju med Petter Åkerblom, Uppsala 10/10 2007.
74  Petter Åkerblom (2003), Trädgård i skolan – skola i trädgården, Alnarp: Movium, s.136.
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sådan situation, där kunskapen blir dialog75, det vill säga att man använder sin kunskap till att 

påverka i trädgården. Åkerblom ger ett exempel på hur elever ”kan bli en del av kunskapen”, 

vilket är förståelsen av fotosyntes, där elever utomhus kan gräva i jorden, se hur blommor och 

blad växer. Utgår man från en stencil och en bok i klassrummet blir inte förståelsen densamma.

 Förhållandet mellan praktisk och teoretisk kunskap

Utomhusmatematik anser Åkerblom är ett bra exempel på hur elever kan gå från katalog till 

analog kunskap. Det abstrakta inomhus blir förståeligt utomhus, kunskapen utsträcker sig till att 

bli en ”känsla”. Åkerblom karakteriserar katederundervisning som ”korvstoppning” där 

information ges till eleverna. Utomhus kan en dialog skapas mellan elever och lärare. Det är 

omöjligt att överföra kunskap till elever, vilket han menar att skolan försöker göra. Däremot kan 

man skapa förutsättningar för att barnen ska lära sig saker. Skolan använder sig alltför sällan av 

verklighetsanknutna situationer i sin undervisning. Arbete med odling och skörd ger exempelvis 

eleverna en direkt förståelse för matens ursprung. Skolträdgården kan också skapa förståelse för 

hur viktigt det är med hållbar utveckling. 

Den estetiska betydelsen av en trädgård

Åkerblom har i sin forskning sett att trädgården i skolan används som en mötesplats även på 

fritiden, vilket betyder att den har en estetisk funktion. Vuxna kan uttrycka hur trädgården har en 

rogivande verkan, att den återerövrar kontakten med något ursprungligt, men barn söker sig till 

platsen utan att verbalisera sina upplevelser, menar Åkerblom. Att vistas i trädgården har en 

känslomässig innebörd, men om den är estetisk eller inte kan han inte avgöra. Han säger att 

estetik inte är ett mått på skönhet, utan på upplevelser. Åkerblom anser att föreställningen om 

”den vackra trädgården” är begränsande, idag bör man utnyttja att formen är fri och 

experimentera med växtlighet – till exempel genom att odla på väggar. Skolträdgårdsarbete är 

exklusivt säger Åkerblom därför att det är en motvikt till ”det vanliga” skolarbetet, och därför att 

de flesta i vårt samhälle idag inte sysslar med aktiviteter som var självklara i vårt gamla 

bondesamhälle.

En jämförande intervjuanalys 

75  Se Centrala kunskapsbegrepp, s.9.
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I mina intervjuer med Solveig Dahl, Johan Änggård och Petter Åkerblom har jag funnit att de 

delar uppfattning i många frågor, men också att de uppvisar skillnader i sitt sätt att se på 

skolträdgårdens betydelse.  Samtliga är överens om att ett praktiskt arbete som sker utomhus 

gynnar de elever som har koncentrationssvårigheter eller har svårt för teoretiska ämnen. Alla 

framhåller också skolträdgårdens sociala betydelse, där ett samarbete kring en gemensam plats 

uppstår.

I frågan om hur de ser på förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap pekar de alla på 

vikten av att alla sinnen måste finnas med i en lärandeprocess. Dahl talar om att man måste 

”gripa för att begripa”, Änggård nämner den subtila kunskapen, ”handens och hjärtats kunskap”, 

och Åkerblom talar också om hur abstrakt kunskap kan utsträckas till att bli en ”känsla” utomhus. 

Både Änggård och Dahl menar att den praktiska kunskapen som eleverna tillägnar sig utomhus 

har betydelse för hur de sedan tillgodogör sig teoretisk kunskap i klassrummet. Åkerbloms syn på 

undervisningen skiljer sig i ett avseende från de övriga då han talar om ”katederundervisning” 

och ”korvstoppning”. Han betonar vikten av att i undervisningen tillvarata verklighetsanknutna 

situationer.

De två skolornas olika motiv till att bedriva skolträdgård framkommer tydligt när Änggård och 

Dahl beskriver trädgårdens estetiska funktion. Medan Änggård beskriver trädgården som ett 

”konstverk” och att arbetet där kan vara ”magiskt”, säger Dahl visserligen att skolträdgården kan 

vara en ”oas”, men poängterar än starkare en tro på att närheten till natur och djur är välgörande 

för barnen. För henne är barnens upplevelser viktigast. Enskedeskolans pedagogiska 

målsättningar med trädgårdsarbetet ger uttryck för konstnärliga ambitioner. Man vill där ”skapa 

något vackert”,   ”värna elevernas kärlek till det växande” och ”höja elevernas medvetenhet om 

trädgårdarnas betydelse för oss”.76  Krusbodaskolan uppger andra motiv, miljöundervisningen ska 

ge eleverna förståelse för hur kretsloppet fungerar genom att lära dem kompostera, odla och sköta 

höns.77 Skolornas olika motiv att arbeta med trädgård märks tydligt i de två pedagogernas 

ambitioner med trädgårdsundervisningen.

76  Projektbeskrivning Enskede skolans gröna rum (läsåret 1999–2000).
77  Handlingsplan för Arbetsuppgifter i Gröna rummet, Krusbodaskola, Tyresö.
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Änggård och Dahls delvis olika synsätt torde också bero på att deras lärarroller skiljer sig åt. 

Änggård har i egenskap av att vara ämneslärare erfarenheter både från klassrummet och 

trädgården; i min intervju med Dahl blir det tydligt då hon refererar till vad andra lärare gör 

inomhus. Änggård kan med fler exempel beskriva skillnaderna mellan undervisningen inomhus 

och utomhus. Han har också genom sin undervisning i både teoretiska ämnen och praktiska 

ämnen kunnat erfara elevers olika kapacitet i dem. Åkerbloms synsätt är ytterligare ett annat, 

eftersom han inte arbetar i skolan utan belyser frågan ur ett forskarperspektiv. Det blir 

exempelvis tydligt när han talar om olika synsätt på kunskap som katalog, analog och dialog 

kunskap, och om skolans undervisning som just ”katederundervisning”. Att det idag bedrivs 

klassisk katederundervisning i skolan menar jag är ovanligt, det blir därför tydligt att han inte 

själv arbetar i skolan. Likaså när han betonar vikten av att tillvarata verklighetsanknutna 

situationer i undervisningen, menar jag att hans roll som forskare synliggörs – det finns 

organisatoriska ramar att hålla sig inom i skolan vilket inte minst Änggårds synsätt visar. 

Jag menar att även om man som lärare eftersträvar att arbeta verklighetsanknutet kan det vara 

svårt att lyckas med det, ibland på grund av tidsfaktorer. En annan aspekt där Åkerblom skiljer 

sig åt från de övriga är när han återkommande uttrycker att det finns en fascination med detta 

arbetssätt, just därför att de flesta är fjärmade från aktiviteter som var självklara i vårt 

bondesamhälle. Detta väcker hos mig en viss tveksamhet, just därför att vi inte längre lever i ett 

bondesamhälle behöver vi kanske inte heller de kunskaper som människor hade då?

För Dahl och Åkerblom är skolträdgårdsundervisningen i stor utsträckning ett pedagogiskt 

verktyg, som kan användas i ett ämnesövergripande syfte. För Änggård är trädgårdsarbetet ett 

självändamål i sig, där han lägger stor tonvikt vid trädgården som en estetisk, vacker plats. 

ELEVPERSPEKTIV
Upplevelser av rummet – minnen av skolträdgårdsarbete
De vuxnas perspektiv på skolträdgårdens betydelse har gjorts synliga genom Solveig Dahls, 

Johan Änggårds och Petter Åkerbloms uppfattningar. De har genom sina roller som pedagoger, 

lärare och forskare erfarit vad ett arbetssätt med trädgård i skolan kan innebära. Men vilka 
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erfarenheter har eleverna av skolträdgårdsarbete? Vilka minnen och upplevelser har det gett dem 

att arbeta och vistas i en trädgård under skoltid?

Vid de tillfällen då jag besökt Krusbodaskolans Gröna rum har elever vistats där under raster eller 

skollunch. Eleverna har vid de här tillfällena lekt vid dammen, matat eller burit på hönorna, ätit 

av grönsaker i växthuset och tömt matrester i komposten. Denna påfallande aktivitet gjorde mig 

nyfiken på vilka minnen eleverna bär med sig av skolträdgården, och vad den betyder för dem. 

Jag beslöt mig för att tala med några elever som tidigare gått på Krusbodaskolan i Tyresö, men 

som nu går på Dalskolan i årskurs 7 och 8. I samtalet med fyra elever frågade jag dem vilka 

minnen de hade av skolträdgården på Krusbodaskolan.78

 De nämnde då hönorna, som de tagit hand om, men också sett bli dränkta i växthuset. Andra 

minnen var att de fått äta sånt de själva odlat, att se ”sina” växter få blad var roligt och 

skördefesten när de gick i fyran hade varit speciell. Dammen upplevde de som ”spännande” med 

fiskar och grodor i, och där hade de kunnat bada fötterna. Komposten däremot var ”äcklig”.

Skillnaden mellan arbetssättet i Gröna rummet och i klassrummet var att det känts ”lättare” och 

”friare” utomhus och att de längtat efter dessa tillfällen. De tyckte att de blivit ”lugnare” av att 

arbeta där, men en del kompisar hade blivit ”stökigare”. En flicka menade att killarna inte vågat 

erkänna att det var kul att jobba i skolträdgården. Den ”friska luften” och ”syret från växterna” 

bidrog till att de kunnat lära sig bättre. När man har kul lär man sig mer tyckte en flicka, som 

berättade att hon inte tyckte om matte men när de haft ”praktisk matte” utomhus hade hon lärt sig 

jättemycket. Gröna rummet hade varit en bra mötesplats där man pratat med kompisar. Det 

fungerade ibland som ett ”uteklassrum”, speciellt på somrarna, om de velat ha lugn och ro för att 

läsa när det var stökigt i klassrummet. 

I samtal med yngre elever, som fortfarande går på Krusbodaskolan framträder liknande 

erfarenheter.79 Också för dem har hönorna en stor betydelse. Eleverna berättar om när de under 

sommarlov ansvarat för dem och att de använt sina raster till att ta hand om hönorna när de i 

78  Intervju med Isabel Gustavsson, Lisa Bergendahl (7a) och Ida Gimle, Linda Sunnergård (8a) på Dalskolan 18/10.
79  Intervju med Alida, Ludvig, Alexander och Anton i 5a på Krusbodaskola 8/10 2007.
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årskurs 2 hade ”hönsvakt”. Skillnaden som de upplever med att arbeta i skolträdgården jämfört 

med i klassrummet är; 

att det är skönare, kallare, i klassrummet är det varmt. Man lär sig mer om naturen om man är ute. Man vill 
kunna se det man lär sig om, det kan man inte lära sig i klassrummet. Man lyssnar bättre ute för inne blir man 
trött. Ute är det frisk luft, inne är det tråkigt, som att vara i ett fängelse. Mer som att vara på rast i 
skolträdgården.

Eleverna uppger att de skulle vilja arbeta i skolträdgården oftare än varannan vecka, vilket är så 

ofta de är där. Jag finner det intressant att en av eleverna liknar undervisningen där vid ”rast” - i 

hur stor utsträckning är undervisningen i skolan förknippad med skolbyggnaden?

Pedagogiskt projekt – en dags arbete i ”dammen”
I början av oktober 2007 deltog jag i en temadag på Enskedeskola som jag och Johan Änggård 

planerat tillsammans. Min första tanke var att eleverna skulle få gjuta betongformar som de sedan 

skulle få placera i skolans utemiljöer. Johan såg faror med tunga, ej förankrade föremål och 

trodde att eleverna skulle uppskatta att få göra något beständigt. Vi bestämde i stället att eleverna 

skulle gjuta en figur direkt i marken. Arbetet förbereddes genom att vi beställde betong och jag 

införskaffade klinkers som skulle användas som mosaik på betongfiguren. 

Jag hade inte träffat eleverna i 6b tidigare och var nyfiken på hur arbetet skulle gestalta sig. 

Klassen bestod av 26 elever, arbetsdagen var uppdelad genom att halva klassen arbetade på 

förmiddagen och andra halvan av klassen på eftermiddagen. Förutom gjutningen av det som kom 

att bli en ”orm” av betong arbetade en del elever med att laga ”Pagoden”, ett lusthus som andra 

elever byggt upp tillsammans med Johan för några år sedan. Ytterligare andra arbetsuppgifter var 

att kratta löv och rensa dammen. Eftersom skolträdgården på senare tid förfallit var det skräpigt, 

det låg till exempel trasiga brädor utspridda i dammen och två bänkar som elever tidigare gjort 

har regelbundet blivit nedkastade i dammen. Enligt Johan Änggård är det främst elever från andra 

skolor som förstör och skräpar ned platsen. Under dagen valde eleverna uppgifter utifrån intresse, 

vilket ledde till att de flesta killar arbetade med att såga brädor och spika fast dem på ”Pagoden”. 

De flesta tjejerna arbetade med gjutningen av ormen, men jag märkte att det fanns ett intresse hos 

killarna också, särskilt när vi skulle lägga mosaiken. Betongen blandade vi i en skottkärra med 

32



hjälp av sand från sandlåda på skolgården och vatten från dammen. En populär arbetsuppgift var 

att krossa klinkers som skulle fungera som mosaik på betongfiguren.

Pedagogisk observation 
Under arbetsdagen med ovan nämnda aktiviteter förstod jag att eleverna betraktade mig som 

lärare; delvis ledde jag arbetet och var själv aktiv praktiskt. Mitt syfte med att delta var att erfara 

hur man kan arbeta med elever praktiskt utomhus, och att observera hur arbetet gestaltade sig. Jag 

dokumenterade genom att fotografera.

I rollen som lärare är man upptagen med allt som händer runt omkring sig och kan kanske inte 

observera sånt som inte händer i ens absoluta närhet, i synnerhet inte när man är utomhus. 

Birgitta Kullberg skriver om hur man kan inta olika roller när man observerar. Att vara en aktiv 

deltagare innebär att man gör samma saker som de man undersöker gör.80 Jag kunde således 

observera och reflektera över de möten som skedde i min närhet under arbetet. För att få 

information under en observation ska man placera sig som ”en person inom parentes”. Med detta 

avses att man varken ska ha för stor eller för liten distans till det man observerar. Detta för att 

kunna se, lyssna och uppmärksamma detaljer som man automatiskt filtrerar bort i vardagslivet.81 

Efter arbetsdagens slut förde jag anteckningar om mina intryck under dagen. I ett senare möte 

med eleverna blev det tydligt att jag främst varit fokuserad på det praktiska arbetet som jag 

deltog i och inte i att försöka se saker och ting ur elevernas perspektiv.

 

Min upplevelse av dagen var att de flesta elever varit positiva, att de arbetat målmedvetet och 

självständigt. Jag var särskilt imponerad av att killarna som lagade ”Pagoden” var så självgående. 

Visserligen hjälpte Johan Änggård dem, men mitt bestående intryck var att de själva tog initiativ, 

med entusiasm sågade brädor för att sedan spika fast dem på lusthuset. Under dagen erfor jag 

bara att en elev försökte smita undan arbete genom någon ursäkt, och att några elever uttalade sig 

negativt om det ”äckliga vattnet”, det vill säga dammvattnet som vi använde vid gjutningen. 

Eleverna som jag arbetade med vid gjutningen väjde inte för det ganska tunga arbetet med att 

hämta sand och blanda den tunga betongen. I slutet av dagen gav ett flertal av eleverna uttryck 

80  Birgitta Kullberg (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s.98.
81  Ibid., s.94f.
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för att de ville arbeta i skolträdgården vid fler tillfällen, frågan ställdes till Johan om det fanns 

möjlighet till det? 

Jag uppfattade en viss iver hos eleverna över att få möjlighet att göra fint i ”dammen”, som de nu 

upplevde som skräpig. På grund av alla dessa intryck blev jag förvånad när jag två veckor senare 

träffade eleverna för att fråga dem om vår arbetsdag. Flera av eleverna hade tyckt att det var 

tråkigt att jobba i trädgården. Trots att de flesta tyckte att det varit roligt under dagen, uppgav 

flera av dem att det varit roligt därför att de fått vara ute, ”slippa skolan”, ”skoltid” och 

”skoldag”. 

Miljöpsykologen  Maria Nordström har i sin forskning om barns boendeföreställningar sett att för 

mellanstadiebarn är trädgården en plats för avkoppling – de har förstått att livet är indelat i arbete 

och fritid.82 Kanske var det inte konstigt att eleverna upplevt att den här arbetsdagen skedde 

utanför skolans ramar?

Undervisning som bedrivs utanför skolbyggnaden upplevs möjligen av elever som mindre seriös, 

och följaktligen blir deras intryck av ett arbete som inte sker i klassrummet att det är en 

fritidsaktivitet. Naturligtvis hade jag under mitt aktiva deltagande inte kunnat observera 

mångfalden av de situationer som den dagen erbjöd. Birgitta Kullberg menar att hon inte strävar 

efter att finna en konstant sanning. En sådan finns inte i en kvalitativ värld. Däremot kan man 

finna sannolikheter under vissa tider, i vissa sammanhang och i vissa kontexter.83

Kanske var det så att medan vi var ute och de flesta elever var aktiva och jag hörde få klagomål, 

antog jag att de flesta hade roligt därför att jag hade roligt? Finns det hos en del elever en 

inneboende automatik i att betrakta allt skolarbete som tråkigt, som inte synliggjordes under tiden 

vi var ute, men kom till uttryck när vi vistades inne i klassrummet?

Precis som Kullberg menar skulle det ha varit omöjligt för mig att under dagen få en sann bild av 

vad alla elever kände och tyckte. Genom mitt aktiva deltagande hade jag ändå observerat vad en 

del av eleverna tyckte, och sett något av sanningen.

82  Titti Olsson (1995), Skolgården – det gränslösa uterummet, Stockholm: Liber, s.126.
83  Birgitta Kullberg (2005), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s.105.

34



RESULTAT OCH TOLKNING
I folkskolans Sverige präglades undervisningen av dess uppgift att ge barnen en medborgerlig 

fostran, undervisningen baserades på begrepp som moral, nationalism och hygien. I denna strävan 

fyllde det praktiska trädgårdsarbetet i skolträdgården en viktig funktion. Det ansågs lägga 

grunden för en god karaktär, öppna barnens sinne för naturen, väcka aktning för kroppsarbetet 

samt befästa och höja fosterlandskänslan.84 Men förutom att uppfostra barnen och lära dem att 

uppskatta skönhet skulle skolträdgården också bidra till folkskollärarnas försörjning. Under 

missväxtåren på 1860-talet var skolträdgårdarna i Sverige inte minst viktiga genom sina 

möjligheter till att få potatisodlingen att slå igenom. Man hoppades att de kunde bidra till att 

dämpa emigrationen. Men i början på 1900-talet kom också skolträdgården att användas som en 

inspirationskälla i andra skolämnen, det skadliga innesittandet kunde motverkas och trädgården 

kunde bidra till att eleverna fick ha roligt.85 Skolträdgårdarna kom att försvinna i mitten av 1900-

talet därför att husbehovsodling inte längre var nödvändigt, dessutom kom skolgårdarna i större 

utsträckning än tidigare att bli en plats för lek, bollspel och sport. 

Jag har funnit ett närmast motsatt motiv till att bedriva skolträdgård i vår tid som tog sin början i 

1980-talet. Då kom hotet om miljöförstöring att bidra till att skolgården blev en plats som 

utnyttjades för att öka miljömedvetenheten hos elever, och återigen blev skolträdgårdsverksamhet 

aktuellt på en del skolor. Även om miljön idag, några år in på 2000-talet, fortfarande står i fokus 

för många skolor som arbetar aktivt med skolgårdsprojekt och trädgårdsverksamhet, har de också 

många andra funktioner. Redan i början på 1900-talet hade man sett att skolträdgården kunde 

inspirera andra skolämnen, men det är först idag som dess funktion som meningsskapare betonas 

starkt. Lars Owe Dahlgren och Anders Szczepanski framhåller bland annat att skolträdgården är 

en plats för reflektion och estetiska upplevelser, ett exempel på ett undersökande arbetssätt, och 

har en viktig social funktion som främjar relationer mellan elever, lärare och föräldrar.  Petter 

Åkerblom ser också att trädgården i skolan förutom att vara ett lärande medel är ett socialt nav 

och en aktör. 

84  Petter Åkerblom, Gröna arkiv – med Linnés ögon och andras (2007), s.121.
85  Ibid., s.121.
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I min intervju med Åkerblom framkommer det att skolträdgården kan möjliggöra detta därför att 

elever och lärare tillsammans regelbundet återkommer till samma plats och arbetar kring den. 

Faktakunskaper som iscensätts i autentiska situationer glöms inte bort enligt Åkerblom. Genom 

att uppleva kunskaper praktiskt blir de ihågkomna. Ett situerat lärande syftar till att öka 

autenciteten och helhetsupplevelsen enligt utomhuspedagogiken. Åkerblom anser att en 

”katederundervisning” där man använder sig av traditionella inlärningsmetoder motarbetar den 

här kunskapssynen, även om han också i intervjun säger att kunskaper ibland behöver ”rabblas 

in”. Den uppfattning Åkerblom här ger uttryck för visar på, menar jag,  en ålderdomlig syn på 

skolan; min uppfattning är att skolor idag faktiskt arbetar ämnesintegrerat och också ofta 

verklighetsanknutet. 

De motiv som Dahlgren, Szczepanski och Åkerblom lyfter fram med utomhuspedagogik och 

skolträdgårdsverksamhet fann jag också hos miljöpedagogen Solveig Dahl och läraren Johan 

Änggård. Men Enskedeskolans och Krusbodaskolans motiv till att använda sig av en skolträdgård 

skiljer sig åt. Den senare betonar miljöundervisningen och den ämnesövergripande funktionen 

som en trädgård kan ha. För Dahl är det viktigt att barnen får en förståelse för naturen, genom att 

arbeta fysiskt med den. På Enskedeskola poängterar man elevernas möjligheter att vara delaktiga 

i skolmiljöns utformning och att värna den skapande verksamheten som trädgårdskonsten 

kännetecknas av. Detta synliggörs genom Änggårds och Dahls delvis olika synsätt, framförallt på 

trädgårdens estetiska betydelse. Båda anser att det är viktigt med ”mysiga” platser i skolans 

utemiljö, men för Änggård är trädgården ett konstverk som kan skapas tillsammans med eleverna. 

De här tankarna återfinns inte hos Dahl, som har en mycket mer praktisk syn på trädgården.

 I svaren som handlar om praktisk och teoretisk kunskap, hur kunskapsinhämtningen ser ut i 

skolträdgården och om dess sociala betydelse har de båda dock en större samsyn. Det praktiska 

arbetet utomhus har en välgörande inverkan och bidrar till ett bättre självförtroende, särskilt hos 

de elever som har koncentrationssvårigheter eller är ”teoretiskt svaga”. För Änggård betydde 

arbetet utomhus med eleverna att han blev mer jämställd med dem, de arbetade tillsammans mot 

mer oförutsedda mål än de man har inomhus. Dahl och Änggård anser att den teoretiska 

undervisningen i skolan vinner på att tillvarata praktiska kunskaper, som erbjuds just i en 

skolträdgård. Särskilt Änggård framhåller att skolan bör synliggöra ”handens kunskap” och 
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tillmäta de praktiska ämnena större betydelse. Filosofen Bengt Molander benämner den praktiska 

kunskapen som både Änggård, Dahl och Åkerblom talar om, som kunskap i handling, han menar 

att teori blir kunskap först när dess språkliga meddelande omsätts i levande praktik. Den levande 

kunskapen finns endast i form av levande människor i deras verksamheter. 

Att John Deweys tankar fortfarande är aktuella, trots att han var verksam för hundra år sedan blir 

tydligt då Änggård talar om att trädgårdsarbetet för eleverna närmare arbetslivet. Dewey menade 

ju att skolan borde närma sig det övriga samhället för att inte riskera att bli en isolerad enhet. Det 

här synsättet ger även Åkerblom uttryck för då han vill se en verklighetsanknuten skola som ska 

vara bättre på att utnyttja autentiska situationer i undervisningen. Också Deweys tankar om att 

trädgårdsarbete var bra för ”besvärliga” elever verkar leva kvar idag. Vi säger kanske inte 

”besvärliga” elever idag men samtliga intervjuade är överens om att arbetet utomhus har en 

välgörande inverkan på de ”teoretiskt svaga” och ”okoncentrerade” eleverna. Jag undrar om det 

gynnar eleverna att pedagoger har den här uppfattningen eller om det har motsatt verkan?

 

Eftersom en av mina frågor handlat om hur teoretisk och praktisk kunskap kan mötas har svaren 

kommit att kännetecknas av en skarp uppdelning mellan dessa två kunskapssätt. Enligt det ena 

kunskapssättet sker inlärning genom att ta del av nedskriven text (boklig bildning), enligt det 

andra genom att med sina sinnen göra praktiska erfarenheter (icke textbaserade praktiker). Lars 

Owe Dahlgren och Anders Szczepanski förespråkar ett lärande där ett växelspel mellan 

iakttagelse och teoretiserande, mellan handling och tanke får råda. De menar att av tradition har 

den teoretiska kunskapen värderats högre än den praktiska. Vidare förespråkar de att en 

helhetssyn på kunskap bör råda. Med detta avses att den praktiska kunskapen måste uppvärderas i 

skolan. Det är först när kunskapen blir dialog, det vill säga när den brukas, som kunskapen 

etableras i en mer hållbar skepnad.86 Men detta synsätt är inte okomplicerat. Trots att växelspelet 

är beroende av både teori och praktik, både utomhusmiljö och inomhusmiljö, uppstår 

ofrånkomligen en problematisk uppdelning, där det ena kan uppfattas som bättre än det andra. 

 I intervjun uppger Åkerblom att skolträdgårdsarbetet är exklusivt därför att man gör det ibland, 

och att det är i samverkan med den övriga undervisningen som den blir meningsfull. Trots det har 

det under samtliga intervjuer uttryckts åsikter som kan tyda på att ”handens kunskap”, ”den tysta 

86  L.O Dahlgren m.fl (2007), Utomhuspedagogik som kunskapskälla, Lund: Studentlitteratur, s.47.
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kunskapen”, ”den subtila kunskapen” betraktas som något mer eftersträvansvärt än den 

textbaserade kunskapen. Hos Änggård finns en vilja till förändring, när han pekar på att skolan av 

tradition byggt upp sin undervisning på teoretisk kunskap och fortfarande gör så för att klara av 

nationella prov och så vidare. Även Åkerblom menar att praktiska ämnen såsom bild och slöjd 

betraktas som ”B-ämnen” av de ”riktiga” lärarna i skolan. Kan man här skönja en polarisering för 

att skolan faktiskt ännu inte lyckats skapa ett möte mellan ”handens kunskap” och den 

textbaserade kunskapen?

Elevernas uttalanden om skolträdgårdsundervisningen på Dalskolan och Krusbodaskolan har 

visat att de uppskattat att arbeta utomhus för att det varit lugnare, den friska luften har bidragit till 

att de kunnat tillgodogöra sig kunskap bättre. En flicka menade att hon förstått den praktiska 

mattematiken utomhus bättre än den som lärdes ut i klassrummet. Även en av de yngre eleverna 

framhöll att man måste ha en verklig kontakt med kunskapsstoffet. Men sett till det stora flertalet 

framhöll de yngre att det var den friska luften som var positiv - de ansåg att de lärde sig bättre 

och blev inte lika trötta som inomhus. Men det viktigaste var kanske de upplevelser som 

skolträdgården inneburit för dem, som jag menar är värdefulla inte bara i undervisningssyfte. 

Skolträdgården är kanske en viktig social plats just för att den inte upplevs som ”skolaktig” av 

eleverna?

Under mitt elevprojekt på Enskedeskola uppvisade de flesta av eleverna en arbetsiver och 

entusiasm under arbetsdagen i ”dammen”, men när eleverna tillfrågades två veckor senare om hur 

de upplevt dagen var inte bilden lika positiv. Ett flertal av eleverna hade upplevt arbetet utomhus 

som roligt därför att de ”slapp skolan”. Detta väckte frågor hos mig som handlar om hur stor 

betydelse klassrummet har för undervisningen, och om elever betraktar undervisning som sker 

utanför det som fritidsverksamhet. 

SLUTDISKUSSION
I den skola som Erik Sigsgaard efterlyser, där kropparna ska få ett större utrymme, där mer 

undervisning ska bedrivas utomhus och en större tonvikt läggas vid ”learning-in-practise” skulle 

en skolträdgård kunna platsa väl.87  Jag betvivlar inte att ett arbetssätt där man använder sig av sin 
87  Erik Sigsgaard (2006) ”Släpp ungarna loss”, Pedagogiska Magasinet  nr 4, 2006.
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utemiljö, till exempel en skolträdgård,  kan bidra till att förbättra barns motorikutveckling, 

motivation och koncentrationsförmåga. Elevernas erfarenheter på Krusbodaskolan och Dalskolan 

tyder på det. En skolträdgård kan säkert också bidra till att man använder sin utemiljö på ett 

experimenterande och praktiskt sätt, att man tillvaratar autentiska situationer och att relationen 

mellan lärare och elev förändras. Men jag tror inte att detta arbetssätt måste vara beroende av en 

skolträdgård utan går att uppnå under andra former. Den här åsikten ger också Lillemor Hultman, 

rektor på Krusbodaskola uttryck för i min intervju med henne.88 Hon menar att man inte 

nödvändigtvis måste ha en skolträdgård för att kunna arbeta på det sätt som man gör på hennes 

skola. Hon tror vidare att det är farligt att fastna i en modell och ”viktigt att inte bara tänka 

antingen eller”, på en skola som hon arbetade på tidigare hade lärare och barn sina ”naturrutor” i 

närheten som man gick till. Å andra sidan visar ju Åkerblom att det just är återkommandet till en 

och samma plats som är viktig, att det är det gemensamma arbetet kring platsen som gör den till 

en aktör. Jag menar att Åkerbloms starka övertygelse beror på den roll han spelar inom 

skolträdgårdsverksamheten idag i Sverige, och att han därför har svårt att se alternativ till den.

Som framgått har den funktion som skolträdgården hade i folkskolan förändrats på många 

punkter men fortfarande finns det i dag flera likheter med det synsätt som då rådde. Man ville då 

uppfostra barnen, men kan man inte fortfarande skönja sådana ambitioner idag? 

Precis som Dewey betonade att trädgårdsarbetet var välgörande för ”besvärliga” elever menar 

pedagoger och lärare idag att ett praktiskt arbete som bedrivs utomhus gynnar elever som är 

”teoretiskt svaga” eller har koncentrationssvårigheter. Men finns det inte en fara i att man 

cementerar en syn på de här barnen som ”praktiskt lagda” och att de ohjälpligt har svårt för det 

teoretiska?  Vilket synsätt på de här eleverna ger sådana åsikter uttryck för? Bidrar ett sådant 

synsätt ännu mer till den skarpa uppdelningen mellan praktik och teori som visat sig 

problematisk?  Eller är det så att den här diskussionen uppstår därför att vi fortfarande har en 

kunskapssyn där den textbaserade bildningen värderas högre?

Folkskolans främsta uppgift skulle vara att bedriva en undervisning som baserades på begreppen 

moral, nationalism och hygien. Därför finner jag det intressant när det i Krusbodaskolans 

enhetsplan för 2006-2008 står att läsa att ”skolans lokaler ska vara friska och sunda”, lever det 

88  Intervju med Lillemor Hultman, Krusbodaskola 18/10 2007.
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kvar en syn på att skolan genom att vara ”frisk och sund” också ska skapa friska och sunda 

medborgare?

Genom att undersöka Enskedeskolans och Krusbodaskolans motiv till att anlägga och bedriva 

skolträdgårdsverksamhet har jag funnit att det i stor utsträckning är de vuxnas värderingar och 

lustbehov som styr. Miljöpedagogen Dahl säger att barns värld begränsas om de inte får ett 

förhållande till det som är ”naturligt”. Änggård menar att det var ett ”egoistiskt lustbehov” som 

delvis fick honom att starta ett projekt där skolans utemiljö skulle förbättras. Psykologen Bodil 

Lindblad har visat att om de vuxna sätter upp regler för hur utomhusmiljön ska användas är 

risken att lusten till platserna dödas och att den för leken så nödvändiga magin försvinner. 

Skolgården måste få vara barnens frirum.89 Är det möjligtvis så att det är de vuxnas uppfattningar 

om miljön och vad barnen bör göra där som får styra denna slags undervisning? På Enskedeskola 

menar Änggård att man måste skapa ”mysiga, olika slags platser” för barnen, men kanske är det i 

första hand vi vuxna som ser tråkiga, icke inspirerande platser medan barn med sin fantasi skapar 

en mening hos dem? Likaså menar jag att Dahls övertygelse är färgat av ett vuxet perspektiv när 

hon säger att barn ska lära sig att inta ett naturligt förhållande till jord, insekter och djur. Lindblad 

visar ju att man inte kan lära sig att tycka om natur utan att kärleken till den måste bottna i 

upplevelser. Att man ändå lyckats med att skapa betydelsefulla upplevelser på Krusbodaskolan 

tycker jag blir tydligt genom de samtal som jag haft med eleverna där. Det som satt djupast spår 

hos eleverna verkar vara just upplevelserna av trädgården. Händelser som sker kring Gröna 

rummet, som skördefesten, blir möjligtvis minnesvärda därför att de inte upplevs som 

”skolaktiga”. 

Utomhusmiljön har visat sig gynnsam för matematik visar Åkerblom i sin forskning och en flicka 

jag intervjuat ger uttryck för samma åsikt. Kanske beror detta inte endast på att miljön utomhus 

bidrar till autentiska situationer. Kanske beror det på att undervisningen kliver ut ur den 

traditionella kontexten och att kunskaper kan skapas på en plats som inte är präglad av den 

tvångsmässighet som skolbyggnaden står för?  En av eleverna på Krusbodaskola uttrycker ju att 

”inomhus är det mer som ett fängelse”.

89  Titti Olsson (1995), Skolgården - det gränslösa uterummet, Stockholm: Liber, s.142.

40



Arbetsdagen tillsammans med 6b på Enskedeskola gav också upphov till tankar som handlar om 

klassrummets och skolbyggnadens betydelse för undervisningen. Kanske är en undervisning som 

sker utanför den fysiska skolbyggnaden roligare därför att den betraktas som mindre allvarlig än 

den som utspelar sig i klassrummet?  
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BILAGA 1, INTERVJUGUIDE
Frågor som ställdes till Solveig Dahl under intervjun:

- Vad har du för tankar kring hur trädgårdsarbetet påverkar eleverna socialt?

- Har ni diskuterat i lärarlag om trädgårdsarbetet har någon social påverkan på eleverna?

- Vilket är skolans främsta motiv till att bedriva skolträdgård?

- Vad anser du om den kunskapsinhämtning som sker när barnen arbetar i skolträdgården, 

jämfört med den som sker inne i klassrummen?

43

http://wwwmovium.slu.se/
http://www-uterum.slu.se/


- Hur ser du på relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap?

- Hur tror du att eleverna utvecklas genom att arbeta med skolträdgård?

- Hur ser du på den estetiska betydelsen av en skolträdgård?

- Vilken skulle förändringen bli om skolan slutade med skolträdgårdsverksamheten?

 Frågor som ställdes till Petter Åkerblom under intervjun:

- Vilken betydelse har skolträdgårdsarbetet för sociala relationer?

- Hur ser du på den estetiska betydelsen av trädgårdsrummet;  påverkar platsen eleverna i  

egenskap av att vara en motvikt till asfaltsytorna?

- Hur ser du på kunskapsinhämtningen i skolträdgården jämfört med den klassrumsbundna?

- Hur ser lärarrollen/elevrollen ut när man arbetar i trädgården jämfört med vanlig 

klassrumsundervisning?

- Går det att uppnå en verklighetsanknuten kunskap utan praktisk erfarenhet?

Frågor som ställdes till Johan Änggård under intervjun:

- Vad har du upplevt som den största skillnaden med att arbeta i skolträdgården och i  

klassrummet?

- Varför började du anlägga en skolträdgård? Vilka motiv hade du?

- Blev det som du tänkt dig?

- Hur ser du på förhållandet mellan praktisk och teoretisk kunskap?

- Hur kan man skapa möjlighet till en verklighetsanknuten kunskapsinhämtning?

- Vad tänker du kring att skolträdgården kan vara ett socialt nav? Hur påverkas elevernas  

relationer till varandra?

- Hur ser lärarrollen/elevrollen ut med detta arbetssätt?

- Vilken estetisk betydelse har platsen för elever, lärare och andra vuxna?
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