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Sammanfattning 
 

I dag då allt fler människor bor i städer blir konsekvensen att kontakten med naturmiljöer 
minskar. Botaniska trädgårdar är då en betydelsefull plats för rekreation och välbefinnande i 
urban miljö. Allt sedan de första moderna botaniska trädgårdarna i mitten av 1500-talet 
anlades har undervisning varit en viktig del av trädgårdarnas verksamhet. Syftet med studien 
har varit att undersöka några botaniska trädgårdars pedagogiska verksamhet. Fokus har lagts 
på att ta reda på hur trädgårdarna arbetar med pedagogiska/sociala projekt. För att inse 
växterna/naturens betydelse för människors vardagliga liv har det visat sig att tillämpad botanik 
är den metod som allmänheten har haft lättast att ta till sig. 
 
Tre svenska och tre utländska botaniska trädgårdar valdes ut för att ingå i studien. Metoden jag 
använt mig av är litteraturstudier kombinerat med kvalitativa intervjuer. Framgångsfaktorer 
avseende den pedagogiska verksamheten, som sker i de botaniska trädgårdarna, är bland annat 
samarbete med andra organisationer samt möjligheten till delaktighet i närområdets 
aktiviteter. Odlings och trädgårdsprojekten genererar positiva effekter både för individen och 
lokalsamhället. Under studiens gång har mer och mer framkommit, att botaniska trädgårdar är 
en viktig resurs vad gäller att driva och utveckla en pedagogisk/social verksamhet. Positivt är att 
det finns ytterligare potential för såväl utveckling som insatser av den pedagogiska och sociala 
verksamheten.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.2 Botaniska trädgårdars historiska bakgrund 

Botaniska trädgårdar startade som klosterträdgårdar. De första moderna botaniska 

trädgårdarna startade i Italien. Pisa var först och några månader därefter Padua vars botaniska 

trädgård startade 1545. I trädgårdarna fanns från början framförallt medicinalväxter. För att 

lättare kunna memoreras placerades växter i ett rutnät. Enligt de få böcker som fanns i början 

av 1500-talet var syftet att ordna medicinalväxter efter verkan som botemedel snarare än efter 

namn och familj (Hobhouse, 2004). Under samma tidsperiod så var syftet primärt insamlandet 

av växterna. Den vetenskapliga inriktningen var tongivande under senare delen av 1500-talet. I 

mitten av 1500-talet började allt fler växter anlända till Europa genom forskar- och 

upptäckarresor runt om i världen. De som studerade botanik lärde sig studera de inhemska 

växterna i deras naturliga miljö. Det byggdes även upp samlingar med torkade växter i form av 

herbarier. Syftet var att studenterna skulle få förstahandskunskap om medicinalväxter  

(Hobhouse, 2004). Från början var de botaniska trädgårdarna forskningsmiljöer för medicinare 

och botaniker och ofta tillhörande något universitet. Många botaniska trädgårdar är än i dag 

knutna till eller samarbetar med universitet. 

På 1700-talet så utarbetade botanister klassificeringssystem över växter. Dessa användes bland 

annat i undervisningssyfte. När den europeiska kolonisationen tog fart i slutet av 1700-talet så 

etablerades botaniska trädgårdar i tropikerna och det blev fokus på tillämpad botanik. 1800-

talet präglades i Europa av att de botaniska trädgårdarna skickade ut botanister på resor för att 

leta efter växter. De botaniska trädgårdarna i kolonierna tillhandahöll växter som skickades 

tillbaka till moderinstitutionerna. Delvis på grund av upptäckarresorna så blev botaniska 

trädgårdar också trädgårdsutställningar. Detta främjade också tillväxten av plantskolor. Exotiska 

plantor introducerades i privata trädgårdar. Botaniska trädgårdars popularitet sammanföll på 

1800-talet med ”öppna parkrörelsen”. Förutom att vara ”undervisningsinstitution” så blev 

trädgårdarna även ett ställe för avkoppling (Johnson, 2007). 

1.1.3 Växters betydelse för människan 
Det är många fördelar för människans välbefinnande att vistas i ”gröna miljöer”. Forskningen 

har visat att en livsstil som är naturbaserad är det bästa skyddet för att leva ett mer välmående 

och friskare liv (BGCI u.å.). Som samhälle har vi blivit frånkopplade från naturmiljön. 

Växter har direkt och indirekt stor betydelse för människors överlevnad. Genom historien så har 

7000 olika arter använts som föda för människor. Växter reglerar och hjälper även till att rena 

och transportera vatten. Av alla föreskrivna läkemedel så kommer 25 % direkt från växter eller 
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kan härledas därifrån. Fortfarande använder ca 80 % av jordens befolkning naturläkemedel 

(Hawkins, 2008). 

 Varje växt har ofta många användningsområden. I en undersökning studerades trehundra 

vanliga växter som användes i Latinamerika och Indien och det framkom då att växterna gick att 

använda på flera tusen olika sätt. Växternas betydelse för olika kulturer spelar också en stor 

roll. Olika kulturer har olika biologisk mångfald runt omkring sig. Seder och bruk och olika 

religioner har också påverkan på betydelsen och användandet av växter (Jain, 2000). Förutom 

växters många användningsområden för människor är de stommen i alla livsmiljöer. Vilda djur 

är till exempel beroende av växter för såväl skydd och som föda. 

1.1.4 Nutidens botaniska trädgårdar 

Det finns idag botaniska trädgårdar i 167 länder och med över 200 miljoner besökare per år 

(BGCI u.å.). Botaniska trädgårdar har blivit ett av de populäraste turistmålen. Botaniska 

trädgårdar är idag enligt P. Wyse Jackson ” institutioner som bevarar dokumenterade samlingar 

av levande växter för syftet av vetenskaplig forskning, förevisa växter och undervisning” (citerad 

i Vergou 2010, s 3). 

 Botaniska trädgårdar arbetar med bevarande av växter framför allt utrotningshotade, både i 

deras naturliga miljö och i simulerad miljö. Idag beräknar man att minst en tredjedel av 

världens växter vara hotade (BGCI, 2012). 

Sedan den första moderna trädgården startade i Pisa så har de botaniska trädgårdarna haft en 

stor social och ekonomisk påverkan på trädgårdsodlingen och industrin (Johnson, 2007). Många 

nya trädgårdsväxter har ”dragits upp” och sedan distribuerats till trädgårdsföretag. Samlingarna 

från både vilda och odlade växter har i stor utsträckning använts, bland annat av trädgårds-

industrin. Botaniska trädgårdar över hela världen samarbetar genom omfattande utbyte av i 

första hand fröer, både från trädgårdsodlade växter och vilda växter. Enligt Statens Offentliga 

Utredning(SOU 1988:68) så spelar fröutbytet spelar en viktig roll både för att utveckla de egna 

trädgårdarnas växtsamlingar och för att trädgårdarna ska ha möjlighet att hjälpa olika forskare 

och växtförädlare att få tag på önskat växtmaterial .  

En stor del av de svenska nyintroduktionerna av prydnadsväxter under de senaste decennierna 

och även tidigare i historien har sitt ursprung i de botaniska trädgårdarna (Jordbruksverket, 

2006). 

 Fritidsodling hör till de vanligaste fritidssysselsättningarna i Sverige. Botaniska trädgården är 

ett skyltfönster för universiteten till allmänheten. 
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 ”Miljöfrågornas ökade betydelse i samhället och för vår överlevnad medför att det är väsentligt 

att försöka använda så många olika sätt som möjligt att informera om grundläggande fakta och 

samband inom miljönäringen”(SOU 1988:68, s 115). Flera botaniska trädgårdar medverkar i 

florabevarande i tredje världen.  

Målen för dagens botaniska trädgårdar har förflyttats från växtbevarande till utbildning för 

allmänheten, forskning och ex-situ1 bevarande. Dessa tre inriktningar har blivit föreslagna som 

huvudmålsättningar för botaniska trädgårdar. ”The International Agenda” och” Convention on 

Biological diversity” betonar att undervisning är en viktig faktor för bevarande av biologisk 

mångfald” (Jin Chen, 2012). 

Nya rön har framkommit som visar på att man gått ifrån den traditionella undervisningen i 

botanik och trädgårdsodling till vetenskap om biologisk mångfald. Målsättningen är att öka 

besökarnas kunskap om både omgivningen och miljömedvetenhet. Denna förändring har dock 

varierat mellan olika botaniska trädgårdar (Dodd et al, 2010). Växtsamlingarna är av mycket 

stort vetenskapligt och kulturellt värde. Under de senaste 30 åren har forskning i botanik på 

universiteten minskat. Botaniska trädgårdar har därför fått en nyckelroll vad gäller 

dokumentation av biologisk mångfald och främja bevarandet av växter (Saunders, 2008). 

Enligt Botanical Garden Conservation International ska vissa kriterier helt eller delvis vara 

uppfyllda för att per definition vara en botanisk trädgård (se figur 1). Trädgården ska rikta sig till 

alla och därmed var öppen för allmänheten. Växterna ska vara märkta med namn, helst även 

det vetenskapliga namnet. Dokumentationen ska även innefatta ursprunget av plantan. Det ska 

finnas vetenskaplig grundval för växtsamlingarna. Ett annat kriterium är att det ska vara utbyte 

av frön/plantor med andra botaniska trädgårdar och forskningsinstitutioner. Vetenskaplig 

forskning av växterna i samlingen ska ingå såväl som forskningsprogram i växtanatomi och 

tillhörande herbarium. 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
1
 bevarande utanför sin naturliga miljö 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Kriterier för Botaniska trädgårdar enligt BGCI. Källa: BGCI  

Figur 1 utformad av Lorraine Andersson 

 

1.1.5 Botanical Garden Conservation International 

Botanical Garden Conservation International (BGCI) är en internationell medlemsorganisation 

vars mål är att säkerställa bevarandet av utrotningshotade växter. Enligt BGI så beror växternas 

överlevnad även på globala frågor såsom fattigdom, människors välmående och 

klimatförändringar. De har ca 700 medlemmar i huvudsak botaniska trädgårdar, i 118 länder 

(BGCI u.å.). De strävar efter att stödja sina medlemmar så att deras kunskaper kan användas för 

att vända hotet av utrotning av en tredjedel av världens växtbestånd. De stödjer utveckling och 

genomförandet av en global policy, särskilt ”The Global Strategy for plant Conservation” (BGCI 

u.å.). 

Botanical Garden Conservation International är en av samarbetsparterna i ett nyligen startat 

EU-projekt ”Inquire”, som syftar till att återuppliva undersökningsbaserad, naturvetenskaplig 

utbildning. Projektet tillhandahåller eleverna en stimulerande miljö för utforskning av deras 

lärande i verkliga situationer. ”Inquire” är ett inlärningssätt som innefattar en undersökande del 
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av naturen och som i sin tur leder till nya frågor vad gäller att göra nya upptäckter och testa 

upptäckterna i sökande av ny förståelse. På så sätt ökas kunskapen samtidigt som eleverna 

uppmanas att diskutera sina erfarenheter med andra (BGCI u.å.). 

På uppdrag av BGCI så har University of Leicester och Research Centre for Museums and 

Galleries undersökt botaniska trädgårdar i England. Att många botaniska trädgårdar är 

etablerade som pedagogiska verksamheter i formell mening är väl känt. Deras påverkan som 

informella utbildare är dock inte lika väl dokumenterad. BGCI:s strävan är att utmana 

traditionella tankesätt i botaniska trädgårdar. De uppmuntrar trädgårdar att omvärdera sin 

filosofi, värderingar och hur de arbetar för att kunna uppnå ett mer effektivt bidrag till ett 

större socialt och miljömässigt medvetande (Dodd et al., 2010). 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka några botaniska trädgårdar och dess verksamhet med tonvikt på 

pedagogiska och sociala program och aktiviteter.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur kan botaniska trädgårdars pedagogiska och sociala verksamhet se ut med avseende 

på målgrupper och innehåll? 

 Hur kan botaniska trädgårdars pedagogiska och sociala projekt påverka deltagarna? 

 Hur för botaniska trädgårdarna i studien ut kunskap om relationen mellan växter och 

människor samt dess påverkan på miljön? 

1.4 Metod 
Metoden jag använder mig av är i första hand litteraturstudier, främst genom rapporter och 

artiklar. De databaser jag använt mig i studien är” Academic Search Elite”, Discovery, Greenline 

och Scopus . Sökord som jag har tillämpat är ”Botanical garden” i kombination med sökorden 

education respektive social aspects och sustainable. I studien ingår även böcker och 

internetkällor. I litteraturstudien har jag utifrån mina frågeställningar tagit del av litteratur och 

artiklar gällande botaniska trädgårdar och angränsande ämnesområden. Kvalitativa intervjuer 

har även använts som metod i undersökningen. 

 Då det inte fanns någon praktisk och ekonomisk möjlighet att observera på plats så blev 

litteraturstudier ett lämpligt val. 

Jag har valt att beskriva tre olika botaniska trädgårdar som arbetar med långsiktiga projekt med 

pedagogisk och social inriktning, Eden Project i Storbritannien, Brooklyn Botanic Garden i USA 

och Royal Garden & Domain Trust i Australien. Jag var även intresserad av att undersöka de 
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svenska botaniska trädgårdarnas pedagogiska verksamhet. Tre svenska botaniska trädgårdar, 

Göteborg, Lund och Uppsala ingår även i studien. 

När jag sökte efter artiklar och annan litteratur angående svenska botaniska trädgårdar med 

tonvikt på pedagogisk verksamhet fann jag ytterst lite information. Jag valde därför att 

komplettera med kvalitativa intervjuer. Då jag var intresserad av botaniska trädgårdars 

verksamhet kontaktade jag per telefon personal hos respektive trädgård. I intervjuerna deltog 

en representant från Botaniska trädgårdar i Lund, Göteborg och Uppsala. Respondenterna fick 

ta del av frågorna innan genomförande av intervjuerna. Några av frågorna var strukturerade 

och några var halvstrukturerade. De fick avgöra om de ville svara skriftligt eller genomföra 

intervjuerna per telefon. Telefonintervjuerna tog ca 40 minuter. Två deltagare, från Göteborgs- 

och Lunds Botaniska trädgård, valde telefonintervju medan representanten från Uppsala 

svarade på frågorna skriftligt. Utskrifter av intervjuer skickades till de som deltagit i 

telefonintervjuerna. 

1.5 Avgränsningar 

I studien har jag koncentrerat mig på botaniska trädgårdar, som i huvudsak drivs i offentlig regi 

då det i deras inriktning finns en målsättning att föra ut information till allmänheten. Då jag 

företrädesvis har för avsikt att undersöka pedagogisk verksamhet och sociala projekt i 

botaniska trädgårdar, så är tyngdpunkten i studien förlagd till de tre utländska trädgårdarna. 

Detta beroende på att det är mer förekommande med pedagogiska/sociala projekt i de 

utländska trädgårdarna som innefattades i studien. Eftersom jag i undersökningen har lagt 

tonvikten på trädgårdarnas verksamhet har jag enbart intervjuat personal på botaniska 

trädgårdar. Studien innefattar tre utländska botaniska trädgårdar och tre svenska trädgårdar. 

2 Resultat 
Flertalet botaniska trädgårdar har såväl information och undervisning på sin agenda. Totalt 

erbjuds en rad olika undervisningstillfällen från utbildning med akademiskt innehåll till 

specialistkurser och möjligheter till livslångt lärande. Målgrupperna varierar liksom innehållet i 

undervisningen samt hur stor den pedagogiska delen är av den totala verksamheten (Dodd et 

al., 2010). Många trädgårdar välkomnar skolklasser och står till tjänst med allt från lärarledda 

besök till individuella ”workshops”. 

Jag har valt att fördjupa mig i tre botaniska trädgårdars pedagogiska verksamhet framförallt 

några av deras pedagogiska/sociala projekt. De tre trädgårdarna finns i tre olika världsdelar; 

The Eden Project i Storbritannien, Brooklyn Botanic Garden i USA och The Royal Botanic Garden 

& Trust i Australien. Anledningen till dessa val är att det ingår pedagogiska och sociala projekt i 

deras ordinarie verksamhet. Studien omfattar även intervju med personal från tre svenska 

trädgårdar; Lund-, Göteborg och Uppsala Botaniska trädgårdar. 
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Det finns kriterier/definition vad en trädgård ska ha för innehåll i sin verksamhet för att 

betraktas som en botanisk trädgård (se 1.1.4). Trädgårdarna uppvisar dock olika inriktning med 

sin verksamhet. Inriktningarna varierar på grund av trädgårdens historia och tradition och 

storlek på trädgården. De ekonomiska förutsättningarna skiljer sig också åt. 

2.1 Brooklyn Botanic Garden 

Brooklyn Botanic Garden(BBG) i New York, som grundades för drygt hundra år sedan  har en 

tradition, att arbeta med barn och ungdomar i olika trädgårdsprogram och projekt. De öppnade 

den första offentliga trädgården för barn redan 1914. Syftet var att lära ut praktiska färdigheter 

i odling (Johnson, 2007). BBG har alltsedan dess arbetat med barn i trädgårdsmiljö och har blivit 

en modell för andra botaniska trädgårdar. 

2.1.1 Project Green Reach 

Sedan 1989 arbetar BBG med ”Project Green Reach” (PGR) vilket är ett projekt för barn och 

ungdomar i stadsmiljö, där trädgårdsbaserad undervisning erbjuds.”Green Reach” är också ett 

vetenskapligt inriktat program för lärare och elever. Det är utformat för att samarbeta med 

skolor vars elever kommer från låginkomstfamiljer. I undersökningen ”Exploring Brooklyn 

Botanic Garden´s Project Green Reach” (Morgan, Hamilton, & Bentley, 2009), där före detta 

deltagare på sommarprogrammet djupintervjuades, framkom att eleverna växte upp i 

bostadsområden för låginkomstfamiljer . De gick i skolor där det förekom mycket våld och 

droger.  

Ca 2500 elever från skolor i Brooklyns närområde deltar varje år. Under skolåret samarbetar 

instruktörer från BBG med lärare från Brooklyns skolor. Eleverna är i varierande ålder från 

förskola till 8:e årskursen. De kan välja mellan olika teman till exempel lökväxter, köksträdgård, 

ogräsbekämpning och ökenmiljö (BBG u.å.). Varje elev får en lökväxt/planta som de kan behålla 

under pågående studier. Eleverna gör ett besök på BBG, där de undersöker växter och 

medverkar i praktiska övningar i växthusen. Tillbaka i skolan deltar eleverna i ett projekt om 

trädgårdsskötsel eller odling.  

För de elever som går i 4-6;e årskurs finns möjlighet för en till två elever per klass att ansöka om 

deltagande i PGR:s sommarprogram. För att elever från låginkomstfamiljer ska kunna delta har 

hinder såsom utgifter samt transport till aktiviteterna undanröjts. Många av deltagarna har sitt 

ursprung i andra länder. Av PGR uppmuntrades de att ta reda på så mycket som möjligt om 

föräldrarnas födelseland. De undersökte vilka växter som fanns i föräldrarnas hemland, landets 

historia samt ett familjerecept. I sommarprogrammet kan eleverna delta under två somrar. 

Första sommaren ägnar man sig i huvudsak åt odling på en kolonilott. I påföljande 

sommarprogram ingår även mentorskap för förstagångsdeltagare (Morgan et al, 2009). 
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Sedan tidigare fanns kännedom om att sommarprogrammet hade positiva effekter på 

deltagarnas självförtroende och färdigheter. Den långsiktiga effekten var däremot inte känd. I 

undersökningen så intervjuades tidigare elever, 18-20 år, som deltagit i sommarprogrammet 

”Project Green Reach” (Morgan et al., 2009 ). 

Genom att praktiskt arbeta med växter så tillgodogjorde sig deltagarna färdigheter i 

trädgårdsskötsel. Alla som deltog i intervjuerna planerade att ägna sin fritid åt trädgårdsskötsel 

framöver. Flera av deltagarna hade läst naturvetenskapliga kurser på high school. Betydelsefullt 

var att lärandet om växterna bidrog till bättre samverkan med andra samt respekt för varandra. 

De fick även lära sig hur deras handlingar påverkar andra levande ting, såsom växter. 

Deltagarna upplevde sommarprogrammet som meningsfullt. De uppskattade att få nya vänner. 

Vanligtvis så tillbringades annars somrarna framför tv:n. Att få lära ut till andra och vara 

mentorer var en positiv och viktig del av programmet (Morgan et al., 2009). 

Trädgårdens centrala placering i Brooklyn gör den mer integrerad i deltagarnas dagliga liv. De 

före detta deltagarna räknade den botaniska trädgården tillsammans med andra kulturella 

institutioner såsom bibliotek och museum som en del av deras samhälle (Morgan et al, 2009). 

En annan framgångsfaktor för programmet är att instruktörerna för programmet tar upp deras 

kulturella mångfald som något positivt. Diskussioner kring etnobotanik förs, deltagarna gör 

familjeträd och recept kring traditionella maträtter samlas in. (Morgan et al., 2009 ). 

Målsättningen för barnens trädgård i BBC är enligt Ted Maclin, tidigare chef för barnens 

trädgård, att ge möjlighet för barn och utveckla en kärlek för växter och naturen. 

2.2 The Eden Project  

The Eden Project är en förhållandevis nystartad botanisk trädgård. Den invigdes år 2001. Eden 

har från starten en annan utgångspunkt än de flesta andra botaniska trädgårdar. De arbetar på 

bred front med växter, miljö, hållbarbar framtid och innanförskap- allt/alla ska inkluderas 

(Prance, 2002). Till skillnad från många andra botaniska trädgårdar är Eden placerad på 

landsbygden - i Cornwall - i sydvästra England. Eden är lika mycket en arkitektonisk satsning 

som en trädgårdssatsning (Johnson, 2007). Designen av växthusen utgick från Phyllotaxis, 

matematiska utgångspunkter för nästan all plant tillväxt . 

Ett annat mål med projektet var att skapa arbetstillfällen samt bidra till en bättre ekonomi. I 

denna del av Cornwall har stor arbetslöshet rått under en längre tid (Prance, 2002). Sedan 2001 

har besökare bidragit till den regionala ekonomin med 1 miljard pund. Antalet anställda på 

Eden är nu mer än 500 personer. Det arbetar även 300 volontärer i projektet. Eden Project är 

både en utbildande välgörenhetsorganisation och ett socialt företag (Eden Project u.å.). 
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Syftet med att starta ”The Eden Project” var att visa på sambandet/beroendet mellan växter 

och människor (Prance, 2002). Eden Project var också tänkt som en plats där allmänheten 

kunde återknyta kontakten med sin lokala och globala miljö. De ville även främja hållbarheten 

vid användning av växtresurser.  

 I de två växthusen finns växter från medelhavs - respektive tropiskt klimat. De vill visa på de 

växter som finns i vår vardag som mat, läkemedel, energi, textilier och andra material. Genom 

hela trädgården finns skyltar, som talar om global uppvärmning och varför växter är så viktiga 

för oss (Johnson, 2007). I trädgården utomhus finns främst växter som är regionalt förankrade. I 

växthuset med medelhavsklimat finns ”Berättare” som genom till exempel berättelser, teater 

och praktiska demonstrationer visar på växternas betydelse(Eden Project u.å.).  

På Eden arbetas med tillämpad botanik och etnobotanik2. Dessa två botaniska ämnesområden 

är också lättast för den breda allmänheten att ta till sig. Dessa botaniska inriktningar är också 

lämpliga vid undervisning av skolelever och därigenom på sikt rekrytera nya botanister och 

naturvårdare (Prance, 2002). 

The Eden projekt har tagit en aktiv hållning i sådana miljöfrågor, som innefattar specifika 

budskap genom tre tydliga teman: människor, växter och vår planet (Dodd al et, 2010). De 

arbetar med miljöfrågor i olika projekt. Eden har bland annat utbildningsdagar för företag och 

dess personal. De påvisar och uppmuntrar hur de på sitt företag kan spara energi och därmed 

ekonomi (Eden Project u.å.). 

 

 

                                                           
2
 Studiet av en kulturs kunskap om och användning av de växter som deras miljö erbjuder. 
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 Eden Project, foto; Lorraine Andersson 

 

2.2.1 Great Day Out  

Med detta projekt önskas personer nås som vanligtvis inte skulle besöka Eden. Anpassade 

program upprättas till de olika målgrupperna. Det kan vara personer som är hemlösa, personer 

med funktionshinder, flyktingar eller arbetslösa. Syftet är att öka självförtroendet och 

motivationen hos deltagaren. Man vill stödja deltagaren till att finna riktningen i sitt liv och se 

livet från ett nytt perspektiv. Eden erbjuder deltagarna möjlighet till frivilligarbete (Dodd et al., 

2010). 

Deltagarna får en personlig guidning i området. Den syftar till att uppmuntra varandra att 

utbyta idéer och livshistorier. Möjligheter finns att delta i ”prova-på-aktiviteter” som hantverk, 

fotografering, trädgårdsarbete och kompostering samt övningar som leder till ökat 

självförtroende (Eden Project u. å.). 
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För att åstadkomma en varaktig effekt gör personalen på Eden uppföljningar med aktuella 

samarbetspartner. Det kan vara stöd till trädgårdsprojekt eller värdskap för utställningar. Vid 

uppföljning som Eden gjort av 1900 deltagare uppgav 93 procent att de kände sig positiva, 

inspirerade och att de hade lärt sig något. Nästan lika många ville vara mer delaktiga i 

programmet. 

2.2.2 Seed, Soup and Sarnies 

Projektet Seed, Soup and Sarnies startade 2009. Deltagare var 180 familjer från Cornwall och 

Middlesbrough.  

Syftet med projektet är att utveckla familjernas kunskaper om småskalig odling av grönsaker, 

frukt och bär. Familjerna arbetar tillsammans och lär sig hur man odlar grönsaker och hur man 

använder dem i matlagning. Kurser i hur man odlar, växtförutsättningar och kompostering 

anordnas. Fokus ligger på att familjerna arbetar tillsammans med gemensamma aktiviteter 

genom att utveckla grönsaksodling (Dodd et al., 2010).  

Eden arbetar i några av de mest eftersatta och nedgångna områdena med hög arbetslöshet och 

begränsade möjligheter. Det är områden, där det finns ett fåtal gemensamma aktiviteter. Syftet 

är att skapa gemenskap, få något ändamålsenligt att göra och få nya kunskaper. Därtill ska 

deltagarna motiveras och samhället/områdena uppmuntras till att gå framåt på ett positivt och 

hållbart sätt (Eden Project u.å.). 

Vid deltagande i gemensamma aktiviteter såsom odling och matlagning uppstår ett naturligt 

sätt att lära känna varandra. När det finns något meningsfullt att göra och nya kunskaper 

inhämtas infinner sig oftast en känsla av nöjdhet och framåtskridande. Det är också positivt att 

få dela sin hobby med andra. I projektet ges också uppslag på hälsosamma maträtter. Barnen är 

med och odlar grönsakerna, vilket lär inspirera och öka möjligheterna till att de äter dem. Ett 

annat positivt resultat är att genom att odla grönsaker och blommor blir många områden mer 

trivsamma och attraktiva, t.ex. bakgårdar och skolgårdar. Möjligheten att vilja vistas där ökar 

(Dodd et al., 2010). Seed, Soup and Sarnies hjälper också de som vill starta egna 

odlingsgrupper(Seed, Soup and Sarnies u.å.). 

 

2.3 The Royal Gardens & Domain Trust i Sidney 

Alltsedan 1990 har Royal Garden en ny policy, ” take the garden outside the garden walls”, att 

öka dess sociala relevans framförallt genom att etablera trädgårdar och trädgårdsaktiviteter på 

skolor i låginkomstområden ( Urbis Keys Young, s 3 , 2004) . 
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2.3.1 Community Greenings 

 Trust startade tillsammans med ”Housing New South Wales” år 1999 ett projekt, “Community 

Greenings” där mindre gynnade bostadsområden uppmuntrades att utveckla gemensamma 

trädgårdar på oanvända, allmänna platser. Det kunde vara områden i närheten av kyrkor, 

sjukhus och skolor. Personal från botaniska trädgården lärde ut trädgårdsskötsel, både 

teoretiska och praktiska kunskaper. Grupper och enskilda gick samman för att förändra de 

oanvända områdena (Dodd et al., 2010). 

Flera målsättningar fanns med i starten av ”Community Greenings”. Dessa innefattade både 

bostadsområdenas och deltagarnas utveckling. Målet var att få de övergivna områdena att bli 

användbara, trivsamma och säkra. En annan målsättning var att uppmuntra mötesplatser, där 

människor kan umgås och lära känna varandra och på så sätt bygga upp en känsla av 

gemenskap. Programmet skulle även ge människor något kreativt och meningsfullt att göra. 

Detta kunde i sin tur ge de boende en känsla av tillfredsställelse och stolthet över uppnådda 

mål och framsteg. Det fanns också en förhoppning att förståelsen för andra kulturer skulle öka 

samt att yngre och äldre deltagare skulle lära känna varandra. Ett annat perspektiv var att öka 

förståelsen av återvinning och hållbar trädgårdsodling (Dodd et al., 2010). 

I trädgården finns många olika växter såsom frukt, örter, grönsaker, fröplantor och blommor. I 

linje med botaniska trädgårdens uppsatta miljömål uppmuntras trädgårdsodlarna att använda 

sig av hållbara odlingsmetoder. Detta innebär bl.a. återvinning, minskning av avfall och andra 

ekologiska odlingsprinciper. Det är långsiktiga förnyelseprojekt då det kan ta upp till fem år 

innan de ser bra ut. Idag så blomstrar projektet och över 140 samfund i New Wales deltar 

(Dodd al et, 2010). Sedan år 2000 har 15 000 personer deltagit i ”Community Greenings” 

utbildningstillfällen och andra sammankomster (RG&DT, u.å.) Den enhet på Royal Gardens & 

Domain Trust som driver programmet stödjer deltagarna och dess omgivning till att uppskatta 

deras natur- och kulturarv, att bry sig om sin närmiljö och att ta till sig en hållbar livsstil. 

Effekten av projektet är en kombination av social- och miljöpåverkan, som i sin tur påverkar 

människors liv och ökar deras självförtroende samt förbättrar deras kompetens och 

yrkesmöjligheter (Dodd et al., 2010). 

Att delta i programmet ger fördelar för både den fysiska och mentala hälsan. Engagemang i 

naturen medför en stärkande effekt. Trädgårdarna har åstadkommit en förbättrad och 

hälsosammare miljö. De har dragit nytta av bättre kostvanor genom tillgång till färsk frukt och 

grönsaker, minskat avfall, ökad återvinning och återanvändning av resurser (Dodd et al., 2010). 

Resultatet, enligt uppföljning av programmet som gjordes av konsultföretaget Urbis Keys Young 

( 2004) blev bland annat att projektet förbättrade den sociala sammanhållningen och hälsan för 

den enskilde samt att brotten i området minskades. 
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För de flesta deltagarna påverkade programmet inte deras möjlighet till anställning (en 

deltagare påbörjade en trädgårdsutbildning). Många personer var inte i arbetsför ålder 

(pensionärer) och en del hade för dåliga språkkunskaper för att kunna påbörja någon 

yrkesutbildning. Däremot har många fått bättre social kompetens genom att lyssna och 

kommunicera. Ledarskaps- och organisatoriska kunskaper har ökat vilket gör att många 

deltagare är mer redo för en anställning. (Urbis Keys Young, 2004). 

För deltagare som bodde i höghusområden erbjöd trädgården en erfarenhet, som de annars 

inte skulle ha haft möjlighet till. I undersökningen framhölls att gemensamhetsträdgården var 

mer än en ersättning för privat trädgård. Trädgården har en betydande påverkan på 

brottsligheten och vandalismen har minskat. Då människor blir mer engagerade i sin närmiljö 

ökar även benägenheten att rapportera brott (Urbis Keys Young, 2004). 

Fördelarna med programmet i termer av förbättrad hälsa och gemenskap är tydlig, speciellt när 

det gäller att motverka social isolering, öka interaktionen mellan olika kulturer, mellan olika 

bostadsområden samt ge människor en känsla av mål och mening. Nya vänskapsrelationer 

bildades. Trädgårdsutflykter och andra tillställningar företogs tillsammans. Det gav också 

deltagarna ekonomiska fördelar då de inte behövde köpa frukt och grönsaker. Andra positiva 

effekter såsom ökad fysisk hälsa genom motion och bättre näringsintag har också rapporterats. 

Trädgårdar ger möjlighet för fler människor att delta. För de som hade en egen kolonilott ökade 

känslan av ”ägarskap” och uppmuntrade till engagemang (Urbis Keys Young, 2004). 

Botaniska trädgården var en länk till världen utanför bostadsområdet. Trädgårdsrådets roll var 

avgörande. De togs väl emot av trädgårdsdeltagarna och gav status till programmet. Den 

botaniska trädgården har haft en nyckelroll i att främja samhällen till mer sammanhållning 

genom att skapa en känsla av gemenskap. De är värdefulla och uppskattade platser som gör att 

människor känner tillhörighet och ett visst mått av stolthet. En annan erfarenhet var, att när 

flera organisationer deltar, är det viktigt att det finns tydliga samarbetsstrukturer och 

utarbetade kommunikationsvägar (Urbis Keys Young, 2004). Royal Gardens & Domain Trust har 

med ”Community Greenings” som framgångsrik modell även startat verksamhet för barn och 

ungdomar ( RG& DT, u.å.) . 

För den botaniska trädgården har projektet blivit ett uttryck för fokus på att ”going beyond the 

garden walls” bredda relevansen av den botaniska trädgården ur ett bredare samhällspers-

pektiv (Urbis Keys Young, s 3,2004). 

2.4 Svenska botaniska trädgårdar 

I de svenska botaniska trädgårdarna, Göteborg, Lund och Uppsala, som deltog i studien, är 

arbete med långsiktiga pedagogiska och sociala projekt mindre förekommande än i de tre 

utländska trädgårdarna som deltog i studien. 
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2.4.1 Målsättning med pedagogisk verksamhet 

Målsättningen med den pedagogiska verksamheten på Lunds Botaniska trädgård är att ” få upp 

ögonen för hur viktiga växterna är för vår överlevnad”. För att åstadkomma ett hållbart 

samhälle måste hänsyn tas till växterna. Det är särskilt betydelsefullt då människorna mer och 

mer fjärmar sig från naturen. ”Många i storstäderna har ju aldrig stoppat ned händerna i jorden 

för att t.ex. ta upp en morot.”. Av stor betydelse är också att visa på hur spännande det är att 

stifta bekantskap med olika växter (H.Persson, personlig kommunikation 13 november 2012). 

 Uppsala Botaniska trädgård vill enligt P. Erixon (personlig kommunikation 19 november 2012), 

väcka intresse och nyfikenhet för biologi och naturvetenskap. De vill göra de linneanska 

trädgårdarna till ett attraktivt besöksmål. Det finns en pedagogisk ambition vid utformning av 

skyltmaterial och utställningar samt vid evenemangsdagar och kursverksamhet.  

Göteborgs Botaniska trädgård har enligt H. Ekvall (personlig kommunikation 16 november 

2012), som målsättning vad gäller den pedagogiska verksamheten, att inspirera barn och andra 

besökare att lära sig något nytt. Målet är att växtvärlden ska upplevas som spännande och 

positiv. Förhoppningen är att deltagarna ska vistas mer i naturen samt att vårda och ta hand om 

den.  

2.4.2 Målgrupper 

Den pedagogiska verksamheten i Göteborgs Botaniska trädgård vänder sig enligt H. E. 

(personlig kommunikation 16 november 2012) både till barn och vuxna. Verksamheten riktar sig 

till såväl skolbarn som allmänheten. Målgrupperna kan vara familjer, studiegrupper från 

folkhögskolor, elever som studerar Svenska för invandrare, studenter vid universitet eller lärare 

som fortbildar sig. Intressenter såsom Göteborgs kommun och Göteborgs Universitet använder 

sig i sin verksamhet av Botaniska trädgården.  

Vid intervjun med H.P. (13 november 2012) så framkommer att Lunds Botaniska trädgård 

vänder sig till personer i alla åldrar och med olika bakgrund. Som exempel kan nämnas 

förskolor, föreningar och universitetsstuderande.  

Botaniska trädgården i Uppsala erbjuder enligt P. E. (personlig kommunikation 19 november 

2012) pedagogisk verksamhet till allmänheten samt till för-, grund-, gymnasieskolan och 

universitet. 

2.4.3 Pedagogisk verksamhet för skolbarn 

Det visar sig att alla botaniska trädgårdar, som ingår i litteraturstudien, har aktiviteter, 

undervisning eller program riktade till barn och ungdomar. 

Vid intervjun med H. E (16 november 2012) från Göteborgs Botaniska trädgård(GBT) 

framkommer att, med utgångspunkt från läroplanen, erbjuds ”fasta” lektioner till skolbarn. Det 
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kan t.ex. vara lektioner innehållande ”hur gör växterna”, akvarellmålning, ”smart och hållbart” 

samt om växternas mångfald (GBT u.å.). Utomhuspedagogik är en viktig del i undervisningen. I 

lektionerna kan i princip alla läroämnen ingå och inte enbart växtlära. Lektionerna är interaktiva 

och praktiska. Eleven kan efter en introduktion få i uppgift att leta reda på en växt. Inför 

skolåret 2013 planeras start av ett odlingsprojekt för skolbarn (pilotprojekt). Barnen har då 

möjlighet att besöka trädgården vid flera tillfällen, två ggr på våren respektive hösten. De ska 

delta både vid så- och skördetillfällen. Under 2012 har riktade insatser gjorts till skolor som 

vanligtvis inte besöker Botaniska trädgården. En konferens avseende utomhuspedagogik 

anordnades för ett 20-tal lärare. De inbjöds därefter till extralektioner, vilka ägde rum under 

hösten och nästkommande vår.  

 Enligt H.P. (personlig kommunikation 13 november 2012) så bjöd Lunds Botaniska trädgård 

2012 in alla tredjeklassare i Lunds kommun till visning av den Botaniska trädgården. Över 1000 

barn deltog i visningarna. Vid Lunds Botaniska trädgårds- visningar utgås från gruppens 

önskemål. Ämnesområden som tas upp på visningarna kan vara alltifrån botanik och systematik 

till klimat och evolution. De behandlar även kulturaspekten och tar upp hur viktig växten är för 

människan ur flera perspektiv. När skolklasser och förskolor är på besök har de ofta 

läst/förberett ett moment i skolan. Önskemålet vid visningarna av trädgården är att aktivera 

flera sinnen; att lukta, känna och ibland smaka på växterna.  

Lökplanteringar, systematiska sorteringsövningar av växter, kretsloppsundervisning och 

utomhusföreläsningar om evolutionen är några inslag i den pedagogiska verksamheten för 

skolbarn som finns vid Uppsala botaniska trädgård framgår vid intervjun med P.E. (19 november 

2012) . 

Vergou ( 2010) anser att botaniska trädgårdar erbjuder en utomhuspedagogisk miljö, där elever 

ges möjlighet att få en egen erfarenhet av växter i simulerad eller i naturlig livsmiljö och 

därmed bättre förstå komplexa ekologiska begrepp.  

2.4.4 Övriga aktiviteter 

Alla trädgårdar i studien har ett flertal aktiviteter för barn och vuxna. Många aktiviteter för barn 

är under skoltid men även sysselsättningar på lov och fritid är vanligt förekommande. För att på 

bästa sätt nå ut till människor med olika intresseinriktningar, samt påvisa sambandet och 

beroendet mellan människor och växter finns ett varierande utbud av aktiviteter. Många 

aktiviteter har direkt anknytning till växtkunskap. Det kan vara guidning av trädgården, 

odlingsrådgivning, artbestämning av växter, föreläsningar om olika växtarter, kompostering, 

växtskydd, växtutställningar och växtmarknader. 
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I Lunds och Göteborgs Botaniska trädgårdar anordnas visningar av trädgården för elever som 

studerar Svenska för invandrare. Kunskaper utbyts bland annat om olika länders nyttoväxter 

och dess användningsområde. 

En del aktiviteter har anknytning till djur och natur som t.ex. fårklippning, lammönstring och 

fladdermusvandring. Många trädgårdar använder andra metoder för att föra ut kunskapen och 

intresset för växter och natur. Konst och musikupplevelser har en lång tradition i många 

botaniska trädgårdar, såsom tillfälliga konst- och hantverksutställningar samt permanenta 

konstutsmyckningar. Trädgårdarna används även i motionssyfte både individuellt och i mer 

organiserad form såsom boule och thai chi. 

2.4.5 Samarbete med andra organisationer 

I botaniska trädgårdar förekommer samarbete med andra organisationer i varierande grad. 
Enligt P . E. (personlig kommunikation 19 november 2012) så samverkas i Uppsala bland annat 
med olika organisationer/institutioner kring den pedagogiska verksamheten. Men även andra 
intressenter är aktuella såsom Evoulutionsmuseét, ”Dans i Uppland” och ”Skapande skola”. 
Lärarutbildningen i Uppsala har varit involverad i trädgårdens skolträdgårdsprojekt.  

 Det framgår i intervjun med H. P. (13 november 2012) att i Lunds Botaniska trädgård har 
samarbete skett med andra intressenter framförallt vid utställningar. Det kan t.ex. vara med 
Sveriges lantbruksuniversitet, vid växtutställningar . 

Göteborg samarbetar enligt H. E. (personlig kommunikation 16 november 2012) med andra 
organisationer. Det kan t.ex. vara miljöförvaltningen, universitetet och Högskolan för Design 
och Konsthantverk. Med designhögskolan samverkas kring aktiviteter för barn. För närvarande 
sker samarbete med bland annat Naturhistoriska museet kring en fladdermusvandring.  

2.4.6 Frågor för framtiden 

I intervjuerna med representanter från de svenska botaniska trädgårdarna framkommer, att en 
betydelsefull framtidsfråga är att finna olika vägar för att uppnå ökad tillgänglighet. Målet är att 
alla ska känna sig välkomna. Ökning av tillgängligheten kan göras på många sätt. Allt ifrån hur 
trädgården presenteras, i skriftligt material, på hemsidan, information på flera språk till hur 
vägar designas. En annan viktig fråga är att poängtera hur viktiga växter är för vår överlevnad 
samt hur ett hållbart samhälle kan åstadkommas/bli en verklighet. 

Sammantaget 

En central utgångspunkt i de Botaniska trädgårdarnas pedagogiska och sociala verksamhet är 
människans samband/beroende av växter. Detta går även som en röd tråd igenom många av de 
aktiviteter och projekt som trädgårdarna anordnar. Botaniska trädgårdars miljö är synnerligen 
lämpade för utomhuspedagogik (Vergou, 2010). Barn kan få praktiska erfarenheter av växter 
och därmed lättare förstå komplexa ekologiska begrepp. Etnobotanik och tillämpad botanik är 
bra metodval för att få människor intresserade av växter och dess betydelse (Prance, 2002). Det 
framkom även att samarbetet med det lokala närområdet var betydelsefullt för att få 
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människor involverade i botaniska trädgårdars verksamhet (Dodd, et al 2010). I de olika 
trädgårdsprojekten så fick deltagarna kunskaper om ekologiska odlingsprinciper. Deltagarna 
fick även större förståelse för hållbarhetsfrågor, vikten av återanvändning och minskning av 
avfall (Dodd et al, 2010). Uppföljningen av odlingsprojekten påvisar även andra vinster för 
deltagarna. Det kunde vara bättre hälsa och självförtroende, ökad gemenskaphetskänsla (Urbis 
Keys Young, 2004). För de trädgårdar som anordnar till exempel odlings- eller andra 
pedagogiska/ sociala projekt kan det vara ett sätt att bredda relevansen av den botaniska 
trädgården ur ett samhällsperspektiv. 

3 Diskussion 
Intentionen med studien är att undersöka på vilket sätt pedagogisk verksamhet bedrivs på 

några botaniska trädgårdar. 

Resultat i undersökningen visar att trädgårdarna, som deltog i studien, bedriver pedagogisk 

verksamhet eller har pedagogiska inslag i ordinarie verksamheter. Det varierar på vilket sätt och 

i vilken omfattning verksamheten bedrivs. Det kan vara tillfälliga aktiviteter såväl som 

långsiktiga projekt. Resultatet visar att trädgårdarna anordnar ett flertal aktiviteter för 

allmänheten, både avseende upplevelse och folkbildning. 

Alla trädgårdar arbetar med pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar. I de svenska 

trädgårdarna arbetas i huvudsak med sällan förekommande aktiviteter. Det kan vara 

skollektioner som ingår i den ordinarie läroplanen eller trädgårdsbaserad undervisning. I 

trädgårdarna förekommer även undervisning som inte direkt har anknytning till växtkunskap. 

Det sker visningar av trädgården och växthusen. Även aktiviteter på skollov anordnas. I 

Göteborgs Botaniska trädgård planerar de att under 2013, på försök, starta ett odlingsprojekt 

för skolbarn.  

Enligt Vergou(2010) är trädgårdarna väl lämpade för utomhuspedagogik. Praktisk inlärning 

skapar intresse och självförtroende, då deltagarna tidigt ser ett resultat. 

I de utländska botaniska trädgårdarnas pedagogiska verksamheter ingår förutom aktiviteter 

även långsiktiga/fördjupade projekt. Brooklyn Botanic Garden arbetar sedan lång tid tillbaka 

med skolprojekt i Brooklyns närområde. De är utformade för samarbete med skolor vars elever 

kommer från låginkomstfamiljer. I uppföljning av projektet framkom att deltagarna i framtiden 

planerade att ägna sig åt trädgårdsodling på sin fritid. De hade också blivit mer intresserade av 

naturvetenskapliga ämnen och valt kurser inom naturvetenskap senare under skoltiden. 

Betydelsefullt var också att lärandet av växterna bidrog till bättre samverkan med andra. 

Resultatet från denna begränsade studie visar att odlings- och trädgårdsprojekt är en 

framgångsrik metod för att åstadkomma en känsla av gemenskap i ett bostads/närområde. 

Pedagogiska projekt ger positiva effekter i form av ”ringar på vattnet” för individen. Deltagarna 
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har genom tillgången till odling av grönsaker fått bättre hälsa. I flera projekt poängteras 

förmånen att få nya vänner samt gemenskapen med andra som stora vinster. Förståelsen för 

hållbarhets- och andra miljöfrågor ökar. Att kunna påverka utformningen av sitt närområde och 

bidra till att det blir grönare och mer trivsamt ökar deltagarens självförtroende. Det gör också 

att man är mer benägen att vistas i närområdet. Botaniska trädgårdar bedriver ibland 

pedagogisk verksamhet utanför trädgården. Det kan vara ett riktat projekt, som när Royal 

Gardens & Domain Trust arbetar med ett specifikt bostadsområde. En klar fördel är att fler 

deltagare kan nås. 

I studien framkommer flera metoder som används för att visa på relationen mellan människa 

och natur/växter. Resultatet visar att etnobotanik och tillämpad botanik är de metoder som 

allmänheten har lättast att ta till sig. Eden Project använder sig av dessa metoder både i 

undervisning och vid visning av växterna i växthusen. Där vill man visa de nyttoväxter som 

används dagligen, i form av t.ex. mat, medicin och material, men som vi sällan vet hur de ser ut. 

Eden Project är i huvudsak en trädgård för utbildning. De anordnar ett stort utbud av 

aktiviteter, många för skolbarn, men även till andra målgrupper. Eden Project kan vara en 

inspiration för andra trädgårdar som vill arbeta med pedagogisk verksamhet . 

I resultatet framkommer, att det inom den pedagogiska verksamheten är betydelsefullt att 

samarbeta men organisationer i närområdet för att kunna involvera allmänheten i botaniska 

trädgårdar. I de utländska botaniska trädgårdarna, som ingår i studien, är det vanligt 

förekommande att arbeta med långsiktiga pedagogiska projekt vilket även de svenska 

trädgårdarna har potential för. 

3.1 Metoddiskussion 

Metoderna, som jag använt, är litteraturstudier och kvalitativa intervjuer. En nackdel med 

litteraturstudier, som metod, är att de inte är helt aktuella. Det går en viss tid mellan bokens 

färdigställande och publicering. Genom att komplettera med artiklar går det att erhålla mer 

aktuella uppgifter. En annan risk med litteraturstudier är att de blir andrahandskällor, samma 

uppgifter används om och om igen, då många hänvisar till varandra. När andrahandskällor 

används är det av vikt att kontrollera vem som har skrivit texten och i vilket sammanhang den 

förekommer. 

Eftersom det skriftliga materialet som jag fann angående pedagogisk verksamhet/projekt i 

svenska botaniska trädgårdar var ringa, kompletterades med kvalitativa intervjuer. För att öka 

möjligheterna till en hög svarsfrekvens på intervjuerna fick respondenten avgöra om de ville 

lämna svar per telefon eller mejl. Det är lätt hänt att omfattningen av svaren blir olika beroende 

på om de ges per telefon alternativt skrivs ned. Vid telefonintervjuer är det lättare att direkt 

ställa kompletterande frågor. För respondenten är det också lättare att få ett klargörande om 

någon fråga är otydlig. Kvalitativa intervjuer används för att få information om respondenternas 
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uppfattning eller beskrivning av olika frågeställningar. Vid användandet av kvalitativa intervjuer 

är det ofta svårt att dra några generella slutsatser. Detta beroende på frågornas karaktär och då 

det vanligtvis är ett fåtal respondenter. Då deltagarantalet är ringa är det också svårt att veta 

om respondenterna är representativ för målgruppen. En annan nackdel med kvalitativa 

intervjuer är att de, i viss mening, blir mer subjektiv då den som intervjuar ska samla in och 

tolka data. 

Om jag skulle göra en liknande studie i framtiden skulle jag avvakta med att sammanställa 

intervjufrågorna till syftet med arbetet var helt klarlagt. Efter hand kom jag fram till att studien 

blev för omfattande. När intervjufrågorna utformades var mitt omfång av syftet mer 

omfattande än slutversionen av studien. Det innebär att jag inte har redovisat svaren från alla 

intervjufrågorna. 

4 Summering/Framåtblick 
Det har varit intressant och inspirerande att skriva om pedagogiska verksamheter/ projekt i 

botaniska trädgårdar. De är en viktig resurs när det gäller att bedriva pedagogiska 

verksamheter. Det finns dock ytterligare potential för att utveckla den pedagogiska och sociala 

verksamheten. 

 I studien ingår enbart tre utländska botaniska trädgårdar och tre svenska trädgårdar. 

Anledningen till att jag valde de tre utländska trädgårdarna var att jag hade för avsikt att mer 

ingående studera hur man i botaniska trädgårdar arbetar med långsiktiga pedagogiska/sociala 

projekt. Om jag hade valt andra trädgårdar och/eller ett större antal botaniska trädgårdar hade 

resultatet kunnat bli annorlunda. 

Vid fortsatta studier kan ”ökad tillgänglighet” vara ett ämne att gå vidare med. Frågeställningar 

som vore värdefulla att belysa är; 

Hur uppnås att fler personer blir intresserade att besöka botaniska trädgårdar? 

 Hur kan tillgängligheten i trädgården förbättras? 
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5 Bilagor 

5.1 Intervjufrågor till Botaniska trädgårdar 

1. Bedriver ni någon pedagogisk verksamhet? 

Om ja, vilken/vilka målgrupp/målgrupper vänder ni er till? 

2.  Vad innehåller er pedagogiska verksamhet? 

3. Hur är den utformad? 

 

4. Är andra intressenter på något sätt involverade? 

 

5. Sker samarbetet med andra organisationer? 

 

6. Vad är den/de viktigaste målsättningarna med verksamheten? 

7. Hur länge har ni bedrivit pedagogisk verksamhet? 

 

8. Deltar er botaniska trädgård i något pedagogiskt/ projekt med social inriktning? I egen 

regi? Tillsammans med samarbetspartner? 

Om ja - vilken är målgruppen och vad är målsättningen med projektet? 

9. Hur skulle framtidens pedagogiska verksamhet kunna förändras/ utökas? 

10. Har ni undersökt vilka som besöker er och vad anledningen till besöket är? 

11. Pågår några riktade insatser för att få fler besökare samt ”bredda” besöksgrupperna? 

12. Vad är en Botanisk trädgårds viktigaste generella målsättning? 

13. Har ni tankar/idéer om hur den botaniska trädgårdens roll kommer att förändras i 

framtiden? 

Om ja, på vilket sätt? 
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