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Dålig inomhusmiljö i grundskolor i Sverige verkar vara ett problem i många kommuner. I det här
projektet har man tittat på om en installation av en stor mängd växter i ett klassrum skulle kunna
ändra på det. Det finns nämligen forskning om visar att vi mår, både fysiskt och psykiskt, bättre om vi
är omgivna av växter. Fysiskt för att de kan rena luften och omvandla koldioxiden till syre. Dessutom
ökar de luftfuktigheten och reglerar temperaturen. Psykiskt kanske för att vi är en del av naturen och
har levt i den största delen av mänsklighetens historia. Växter kan också skapa bättre akustik i
rummet genom att absorbera ljudvågor. Dessutom finns det tidigare studier som visar att växterna
kan öka både koncentrationsförmågan och minnet.
Projektet hade tre olika perspektiv; design, miljö och hälsa. Platsen för projektet var en grundskola
belägen i ett mindre landsbygdssamhälle i norra delarna av Sverige. Totalt installerades 350 gröna
växter i fyra växtställningar, dessa fördelades sedan på två olika klassrum med ca 25 elever ur årskurs
8 vardera. Ett liknande klassrum (åk9) bredvid dessa användes som referensobjekt. Växtställningarna
designades av industridesignstudenter på Mittuniversitetet och skulle resultera i fungerande
prototyper med automatisk bevattning. Projektet pågick under två terminer, höstterminen 2019 och
vårterminen 2020.
Mätningar av inomhustemperaturen visade att de gröna växterna bidrar till en mer stabil temperatur
och till och med kan öka temperaturen något, vilket kan användas för att minska värmebehovet.
Effekterna på luftfuktighet var endast högre i klassrummen med växter under natten när
ventilationsflödet var lågt. Koldioxidnivåerna i klassrummen med växterna var 10 % lägre under
undervisningstiden jämfört med kontrollklassrummet vilket indikerar att gröna växter skulle kunna
användas för att minska ventilationsluftflödet och därigenom minska värmeenergiförluster.
Energiberäkningen visade upp till 18% minskning på uppvärmningsbehovet. Mängden luftburna
partiklar var redan låg och man kunde inte se någon förändring efter installationen av växterna.
I början uppskattade både lärare och elever att de hade fått ett “grönt klassrum”. Minnet och
koncentrationsförmågan hos eleverna blev bättre. I mätningen ett halvår senare hade dock effekten
avtagit. Det är svårt att säga om detta berodde på hemmablindhet, Covid 19-pandemin (som hade
brutit ut en månad tidigare) eller för att det var problem med några av bevattningssystemen som
gjorde att vissa växter vissnade. Kanske en kombination.
Resultaten av det här projektet kan ge kunskap och inspiration till kommuner och skolor om hur de
kan förbättra inomhusklimatet med växter som ett kostnadseffektivt komplement till befintliga
ventilationssystem som också kan förbättra elevernas och lärarnas prestationer och välbefinnande.
Det är värt att notera att den här studien genomfördes på landsbygden där det redan är en bra
luftkvalitet. Därför vore intressant att genomföra en liknande studie i ett storstadsområde men
sämre luftkvalitet och även i andra med typer av byggnader med lägre ventilationsflöde.
Det är också värt att notera att när projektet befanns sig i halvtid inträffade en pandemi, covid-19,
som gav en betydande påverkan på både många samhällsfunktioner och för många människor. Detta
kan ha påverkat resultatet av effekterna i mätningarna av hälsa och koncentration.
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Many municipalities in Sweden seems to have a problem with indoor environment in primary
schools. In this project, we have looked at whether an installation of a large number of plants in
classrooms could change that. Previous research has found that humans feel both physically and
mentally better if we are surrounded by plants. Physically, because they can purify the air and
convert carbon dioxide to oxygen. In addition, they increase the humidity and regulate the
temperature. Mentally, perhaps because we are part of nature and have lived in it most of human
history. They also create better acoustics in the room by absorption of sound waves. In addition,
some previous studies show that plants can increase both the ability to concentrate and memory.
The project had three different perspectives; design, environment and health. The site for the project
was an elementary school located in a small rural community in the northern part of Sweden. A total
of 350 green plants were installed in four plant stands distributed in 2 different classrooms with
about 25 students in grade 8 in each room. A similar classroom (grade 9) next to these was used as a
reference object. The plant stands were designed by industrial design students at Mid Sweden
University and would result in functional prototypes with automatic irrigation. The project lasted for
two semesters, the autumn semester 2019 and the spring semester 2020.
Measurements of the indoor temperature showed that the green plants contribute to a more stable
temperature and can even increase the temperature slightly, which can be used to reduce the need
for heat. The effects on humidity were only higher in the classrooms with plants during the night
when the ventilation flow was low. The carbon dioxide levels in the classrooms with the plants were
10% lower during the teaching time compared to the control classroom, which indicates that green
plants could be used to reduce the ventilation airflow and thereby reduce heat energy losses. Energy
modelling showed a reduction of up to 18% in heating demand. The amount of airborne particles was
already low and no change could be seen after the installation of the plants.
In the beginning, both teachers and students appreciated that they had been given a "green
classroom". The students' memory and ability to concentrate improved. In the survey six months
later, however, the effect had diminished. It is difficult to say whether this was due to home
blindness, the Covid 19 pandemic (which had broken out a month earlier) or because there was a
problem with some of the irrigation systems that caused some plants to wither.
The results of this project can provide knowledge and inspiration to municipalities and schools on
how they can improve the indoor climate with plants as a cost-effective complement to existing
ventilation systems that can also improve students' and teachers' performance and well-being. It is
worth noting that this study was conducted in a rural area where there is already a good air quality.
Therefore, it would be interesting to carry out a similar study in a metropolitan area with poorer air
quality and also in other types of buildings with lower ventilation flow.
It is also worth noting that when the project was at half-time, a pandemic, covid-19, occurred which
had a significant impact on both many societal functions and for many people. This may have
affected the results of the effects in the measurements of health and concentration.
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En stor del av Sveriges byggnader uppfördes under 60- och 70-talet. På den tiden var inte
energieffektivitet och inomhusklimat så högt prioriterade faktorer. När dessa senare
renoverades och tätades har ”sjuka hus” fenomen uppstått. En del av dessa byggnader
används som förskolor och grundskolor. Enligt en studie gjord 2003 har 7 av 10 kommuner i
Sverige haft problem med sjuka-hus syndrom i en eller fler av sina grundskolor och
problemet verka öka med tiden. Orsakerna till problemen är bristfällig ventilation, hög
luftfuktighet och byggnadernas konstruktion. Att byggnaderna används på fel sätt, t.ex. med
för många elever i klassrummen, tros också inverka [1]. I skolor och lokaler för barnomsorg
bör uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning [2].
Luftomsättningen i skolor brukar ofta uppskattas genom mätning av halten koldioxid (CO2),
som normalt inte får överstiga 1 000 ppm [2]. Enligt en studie kring inomhusmiljön i svenska
skolor från 2009 [3] har 16% av 118 de studerade skolorna i Sverige rapporterat högre
värden. Detta ses som en indikation på att ventilationen inte är tillfredsställande.
I en rapport från Folkhälsomyndigheten [4], bedöms att 40 procent av skolorna har klagomål
på ventilationen. Det kan vara allt från luftkvalitet, buller, drag och temperatur. Låg
luftomsättning i skolor orsakar mer nästäppa och mer tecken på inflammation i vätska från
nässköljning av personal [5]. Intresset för inomhusluftkvaliteten har länge varit en viktig
fråga i Sverige och övriga Europa, till följd av de allvarliga problemen med överdriven
användning av formaldehyd och andra giftiga ämnen i husbyggande, reformering och
dekoration. Eftersom luftföroreningar inomhus innebär stora hälsoproblem behövs
kostnadseffektiva och lättanvända metoder för att eliminera eller minska koncentrationerna
av dem.
NASA startade under 1970-talet ett projekt i syfte att åtgärda och förebygga problemen med
sjuka hus och förorenad inomhusluft med hjälp av växter. Tolv inomhusväxter undersöktes
med avseende på dess förmåga att rena luften från föroreningar som benzen, tricloretylen
och formaldehyd. Studien visade att växterna hade god förmåga att rena luften från dessa
substanser och därmed förbättra inomhusmiljön [6]. Wolverton [7], som var ledare för det
projektet och efterföljande forskning menade att växter verkar kunna utmana och
komplettera tekniska ventilationslösningar. Det skulle innebära att inomhusluften i hem,
skolor och andra byggnader kan förbättras på ett enkelt sätt genom att förse rummen med
väl valda växter och därmed bidra till att lösa hälsoproblem relaterade till dålig luftkvalitet.
Larsson [8] menar att växter har en låg förmåga att absorbera koldioxid. Hans slutsatser är
grundade på laboratorieexperiment med tre av de 50 växter som Wolverton [7]
rekommenderar. I Anderssons [9] studie, på en ”Levande filter”- lösning hos företaget PEAB
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Asfalt AB i Sundsvall, visar sig filtret minska halterna av kvarts och dimetylenklorid med
nästan 50%. En annan av hans slutsatser var att ett biologiskt filter, i form av växter, kan vara
ett gott komplement till konventionell ventilation vid skolor, industrier, byggarbetsplatser
och andra frekvent publika miljöer utsatta av nedsmutsad luft med ohälsosamma partiklar.
Det finns därutöver gott om experimentella studier som visar att kontakt med naturen kan
främja människors välbefinnande, såväl i form av återhämtande och restorativa effekter,
som främjande av kognitiva funktioner, produktivitet, sinnesstämning samt minskning av
stress och ilska, beskrivet av Gifford [10]. Även parker och gröna platser i stadsmiljöer
främjar psykologiskt välbefinnande [11]. Däremot har forskning kring frågan huruvida gröna
växter inomhus kan medföra potentiella psykologiska fördelar i form av bättre mental och
fysisk hälsa hittills fått väsentligt mindre uppmärksamhet. Detta trots att vi omger oss med
växter inomhus inom ramen för olika miljöer såsom i hemmen, på arbetsplatser, i
restauranger samt i offentliga lokaler. Som en förenande länk mellan naturliga miljöer
utomhus och gröna växter inomhus har forskningen påvisat att faktorn att befinna sig
inomhus och blicka ut på gröna naturliga miljöer genom fönster främjar mentalt
välbefinnande [12-14] liksom kognitiva minnesfunktioner [15]. Några studier har visat på att
växter i inomhusmiljö kan förbättra både välbefinnande och kognitiv prestationsförmåga hos
människor i kontors- och skolmiljöer samt tillfrisknandet på sjukhus [16-20]. Effekterna
skulle kunna komma från den renade luften men det verkar inte vara hela sanningen. Det
visuella intrycket av växter har också en positiv effekt. Kaplan [21] visar att det räcker att
man kan se naturliga element ut genom sitt kontorsfönster för att välbefinnandet ska öka.
Chang och Chen [22] bekräftar detta och finner också att kombinationen av vy av natur och
att det finns krukväxter i rummet gör välbefinnandet ännu större. Även Kuo, Barnes and
Jordan [23] fann i sin forskningssammanställning bevis för att naturen har många positiva
effekter på hälsa och lärande. Eftersom människor generellt spenderar större delen av sin tid
inomhus kan det vara angeläget att söka svar på de mer komplexa sambanden mellan växter
inomhus och människors mentala hälsa och välbefinnande. Sammanfattningsvis har
forskning hittills visat på positiva psykologiska effekter såsom minskning av stress och ökad
smärttolerans [16]. Det finns dock anledning att kritiskt betrakta dessa resultat på grund av
disparata metoder och resultat. Detta indikerar snarare att de eventuella psykologiska
fördelar som kan tillskrivas växter inomhus utgörs av mer komplexa fenomen och
sammanhang [16]. Frågan om en integration av gröna naturliga element in i inomhusmiljöer,
och då specifikt i skolmiljöer, kan utgöra en lockande utmaning, särskilt med tanke på den
dåliga inomhusmiljön som påvisats i grundskolor i Sverige [1, 3-5].

7
Design för energieffektiv vardag
– ett program från Energimyndigheten med SVID som koordinator
c/o SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13 | 111 49 Stockholm
08 – 406 84 40 | info@svid.se | www.designforenergi.se

Syfte

8 (47)

Projektet syftade till att utforska effekterna av att integrera gröna växter i skolornas
inomhusmiljö. Arbetet innebar att undersöka om gröna växter integrerade i sådana miljöer
kan förbättra inomhusklimatet genom att koldioxid avlägsnas vid fotosyntesen, avlägsnandet
av luftburna partiklar och luftfuktning. Gröna växter skulle fungera som komplementära och
kostnadseffektiva system till befintliga ventilationssystem i klassrum med dålig luftkvalitet,
vilket förväntades att bidra till energieffektivisering. Därutöver förväntades en intervention
med gröna växter i klassrum ge positiv påverkan på mental och fysisk hälsa, välbefinnande,
livskvalitet samt kognitiv prestationsförmåga i form av minnesfunktioner. Gröna växter kan
också ge en naturkänsla som kan bidra till bättre studie- och arbetsmiljö för elever och
lärare. Projektet har energirelevans och syftade till att öka kunskapsnivån om användning av
gröna växter för att komplettera och energieffektivisera ventilationssystem. Med lyckade
resultat skulle projektet även kunna ha potential till att skapa mervärden som, till exempel,
förbättrad inomhusmiljö och ökad koncentrationsförmåga hos elever. Resultaten av detta
projekt skulle kunna bidra med kunskap till kommunala skolor och friskolor om hur man
förbättrar inomhusklimatet med en kostnadseffektiv lösning, som kompletterar det
befintliga ventilationssystemet. En lösning som kan förbättra prestanda och välbefinnande
hos elever och lärare. Projektet förväntades även ha god potential att genom energi-,
design- och beteendevetenskap ge individer och grupper större möjligheter till att själva
bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle.
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Genomförande
Fallstudie

Detta är ett experimentbaserad projekt som innehåller studier ur tre olika perspektiv;
design, miljö och hälsa. Projektet ägde rum i en av grundskolorna i Östersunds kommun.
Staden Östersund ligger mitt i Sverige med latitud 63,2 ° N, se figur 1. Själva skolan ligger i en
av byarna utanför stadens centrum. Skogar, sjöar och vattendrag omger byn och trafiken i
området är relativt låg.
Skolan ligger i ett tempererat klimat och inom det
svenska klimatzonssystemet ligger skolan i klimatzon
sex, vilket innebär en medeltemperatur på 3°C och
en lång och mörk vinterperiod med snötäcke från
november-december till mars-april, det vill säga
ungefär halva läsåret.

Figur 1. Skolans placering i Sverige.

Skolan innehåller flera byggnader som tillhandahåller
utbildning för barn från förskola till 9:e klass. Studien
fokuserade emellertid på de två 8:e klasserna som
innehåller 25 och 26 elever vardera. Var och en av
8:e klass har sitt egen utbildningslokal, hädanefter
kallad hemklassrum; där tillbringar eleverna större
delen av sin utbildningstid. Utbildningsdagen börjar
kl. 08:25 och slutar kl. 15:00 från måndag till fredag.
Men vissa aktiviteter som sport och måltider äger
rum i andra delar av skolan. Under dessa tider är
hemklassrummet tomt.

De två hemklassrummen (8:e klasserna) som användes för att studera effekten av gröna
växter i utbildningsmiljön beskrivs nedan. De två hemklassrummen har samma storlek och
utseende och ligger i en gemensam korridor. Korridoren inkluderar även två andra
hemklassrum som tillhör eleverna i 9: e klass, se figur 2.
Alla hemklassrum inkluderar bord, stolar, en ståpulpet för läraren, tavlor, gardiner för
skuggning från besvärande solstrålning och några bokhyllor längs med väggarna (se figur 3).
Alla klassrum har en stor fönsterfasad mot väster och articifiellt ljus i form av lysrör i taket.
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Figur 2. Ritning av hemklassrummet, placeringen av plantsbehållarna och mätutrustningarna.
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Figur 3. En bild av ett av hemklassrummen. Rummen har ett liknande utseende.

Designprocess
Designprocessen genomfördes av tredjeårsstudenter, som en del i en projektarbeteskurs, på
Mittuniversitetets Industridesignprogram under höstterminen 2019. Studenterna fick
handledning av Lena Lorentzen, professor i industridesign och Itai Danielski, lektor i
ekoteknik. Studenterna jobbade i fyra grupper varav en bestod av tre och de andra av två
personer. Varje grupp hade till uppgift att designa en växtställning med bevattning fram till
en fungerande prototyp. Tabell 1 & tabell 2 beskriver dem olika växtställningar i de olika
klassrummen. Konstruktionskriterierna inkluderade följande aspekter:
•

Den ska ha en robust design och vara säker att använda i klassrum med tonåringar.

•

Den ska vara vattentätt och eliminera risk för vattenläckage i klassrummen.

•

Den ska vara designad för lågt underhållsbehov, och därför inkludera automatiskt
bevattningssystem och en vattentank som rymmer minst en veckas
vattenanvändning.

•

Material ska väljas så att det är så hållbart som möjligt.

•

Kostnaden för designen bör vara så låg som möjligt eftersom den är avsedd att
användas i skolmiljöer, där budgeten ofta är begränsad. Maxbeloppet för material
sattes till 3.000 sek. I slutet kostade växtställningarna 10.000 sek i genomsnitt.

Elever och lärare från den aktuella skolan var aktiva och deltagande i form av intervjuer, en
gemensam idéworkshop och deltagande i delpresentation. Eleverna deltog också vid
installationen av växtställningarna och planteringen av växterna. Samarbetet mellan
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studenterna och skolan avslutades med att studenterna presenterade sina lösningar för
elever, lärare och press på plats när installationen var klar.
Tabell 1. Växtställningarna i hemklassrummen: Grönt växt A

Växtställning 1. Vattenfall

Växtställning 2. Grön studieplats

Denna design är gjord av metallplåtar och
innehåller tre nivåer av vattenrännor. Varje
vattenränna lutar något neråt för att få
vattnet att strömma i rännan. Växter står i
rännorna de plastkrukor som följde med när
de köptes. Ingen plantering behövs.

Denna design är gjord av trä och innehåller
fem nivåer av trälådor; fyra på varje sida
och en lång höst upp. Varje trälåda är
förseglad med plastfolie och fylld med jord.
Växterna planterades i dessa olika trälådor.
I mitten av stativet finns en sittplats som
har en vikbar träplatta ovanför. När
träplattan viks ner omvandlas den till ett
stå-bord och skapar då en studieplats.

Vattnet pumpas från en vattentank i botten
av stativet till topprännan. Därefter rör sig
vattnet i en z-form genom rännorna i de
olika planen tills det återvänder till
vattentanken. Vattnet strömmar under alla
växter och absorberas från botten av
krukorna med hjälp av kapillärkraften. En
timer ansluten till vattenpumpen reglerar
vattenflödets varaktighet.

Vatten pumpas från en vattentank i botten
av stativet upp till den övre trälådan.
Därefter, med hjälp av tyngdkraften, rinner
vattnet genom diffusionsslangar, som är
begravda i jorden, genom trälådorna hela
vägen ner till de understa lådorna. På detta
sätt bevattnas alla växter. En timer,
ansluten till vattenpumpen, reglerar
vattenflödets varaktighet.

12
Design för energieffektiv vardag
– ett program från Energimyndigheten med SVID som koordinator
c/o SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13 | 111 49 Stockholm
08 – 406 84 40 | info@svid.se | www.designforenergi.se

Tabell 2. Växtställningarna i hemklassrum : Grönt växt B

Design 3. Växtpelare

13 (47)

Design 4. Växttavla

Pelaren är gjord av kartong och trä och
står på ett träfundament med fyra små
hjul. Hjulen möjliggör att växtpelarna kan
flyttas runt i klassrummet och agera som
rumsdelare. Växterna är planterade i
jord, var och en i sitt eget förseglade
avloppsrör av plast.

Denna design liknar en väggtavla. Den är
gjord av trämaterial och, för att skapa en
mysig atmosfär, försedd med svaga LEDlampor runt ramen. Växterna är planterade i
jord i långa balkonglådor på fem höjdnivåer,
två lådor på varje nivå. Lådorna är lutade
något mot betraktaren så att växterna kan
En vattentank finns längst ner på stativet. sticka ut från stativet och dölja lådan
ovanför.
Vatten förs till toppen av stativet med
hjälp av en vattenpump och rinner sedan, Vatten pumpas från en vattentank i botten
med hjälp av tyngdkraften, ner och fyller av stativet till dess topp. Vattnet rinner
plastflaskor som finns inne i stativet på
sedan, med hjälp av gravitationskraften, i
olika nivåer. Vattnet transporteras med
droppbevattningsrör, som ligger ovanpå
kapillärkraft från plastflaskorna till jorden jorden, ner från den översta nivån till den
i varje avloppsrör via ett bomullsrep som lägsta och förser växterna i alla lådor med
löper i en plastslang. El till pumpen fås via vatten. En timer ansluten till vattenpumpen
elektriska kontakter som sitter längs de
reglerar mängden vatten som tillhandahålls.
fluorescerande lamporna ovanför
pelaren, se figur 2. En timer ansluten till
vattenpumpen reglerar mängden vatten
som tillhandahålls.
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Växterna

Totalt installerades 350 gröna växter i alla fyra designade växtställningarna. Valet av växter
gjordes enligt följande kriterier:
•

De ska ingå i NASA:s lista över växter som renar luften [6].

•

De ska ha olika luftrenande egenskaper.

•

De ska ingå i listan över allergifria inomhusväxter från Astma- och allergiförbundets
lista av bra växt val [24].

•

De ska inte vara så känsliga för förändrade förhållanden, t.ex. markfuktighetsnivå.

•

De ska tåla halvskugga.

•

De ska ha olika formuttryck.

•

De ska finnas tillgängliga på den lokala marknaden.

De fyra utvalda växterna illustreras i figur 4. Fredskalla och Svärmorstunga är växter som
växer uppåt. Ampellilja växer nedåt och Klätterkallan klättrar. Dessa olika egenskaper
användes för att skapa en levande design.

Ampellilja

Fredskalla

Svärmorstunga

Klätterkalla

Figur 4. De fyra gröna växter som användes i studien.
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Inomhusmiljömätning

15 (47)

Mätning av inomhusmiljön gjordes av högkvalitativa sensorer som sattes ihop till en
sensorbox, vilket illustreras i figur 5. Tre sådana sensorboxar byggdes. De installerades i
följande klassrum: Grönt växt A, Grönt växt B och Kontroll, som illustreras i figur 2.
metningarna pågick i tio veckor mellan 21:e september tills 26:e november 2020.
Sensorboxarna installerades cirka 2,5 meter över golvet för att vara utom räckhåll för
eleverna, se figur 2. Varje sensorbox inkluderade:
•

En robust IP67-box med 3D-tryckta höljen. IP67-box skyddar sensorerna från eventuella
yttre störningar, men kan samtidigt samla in information genom boxens hölje.

•

En partikelsensor SPS30 som mäter båda PM2.5, och PM10 [25].

•

En koldioxidsensor (CO2) Sensair S8 [26] som mäter CO2 konstration.

•

En luftkvalitetssensor BME680 som mäter inomhustemperatur, luftfuktighet och tryck
[27].

•

En ljussensor VEML6030 [28]

•

A Raspberry Pi 3 A+ som huvudhårdvara (en dator), där alla sensorer var anslutna till
[29].

Figur 5. Bild av sensorboxen.
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Valet av Raspberry Pi 3 A + gjordes på grund av dess lilla formfaktor. Den är byggt med
802.11b/g/n kapacitet, och med möjligheten att koppla och läsa ett brett utbud av olika
typer av mätutrustning (sensorer). Valet av de andra sensorerna gjordes främst på grund av
tillgänglighet och deras kvalitet. Till exempel är SPS30 en partikelsensor av högre kvalitet än
den mer vanligt förekommande SDS011-sensorn, men båda är lätt tillgängliga.
koldioxidsensorn S8 från Senseair är också mycket högkvalitativ sensor som är lätt tillgänglig
för inomhusmätningar. Den mäter också den faktiska koldioxidnivån och är därmed bättre
än billigare sensor som ccs811 som endast mäter koldioxidekvivalenter. Boxen i sig valdes
för sin robusta struktur och anpassningsförmåga.
Sensorerna gör avläsning en gång per minut. Dessa exporteras genom ett pythonprogram
som körs via molnsystemet, med VPN-anslutning (virtual private network). Mätvärderna
samlades i en server som kördes med InfluxDB tid-seriedatabas och som visualiseras med
hjälp av Grafana [30] och exportera vidare t.ex., Excel fil, se figur 6.

Figur 6. Skärmbild av observationsplattformen från en enda sensoruppsamlingsbox.

Beräkning av energianvändning i klassrummen
Energianvändningen beräknades med VIP-Energy programvaran med och utan växternas
effekt för de fyra klassrummen som illustreras i figur 2. I beräkningen användes Östersund
klimatdata och värdena i Tabell 3.
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Tabell 3. Värdena som användes för beräkning av energianvändning i klassrummen.
U-värde
Skoltid
Efter skoltid
Vägg
Fönster
Tak

0.265 W/(m2 K)
1.2
W/(m2 K)
0.179 W/(m2 K)

Ventilationsflöde 7 l/(sec elev)
Personvärme
30 W/m2
El
9,4 W/m2

17 (47)

0,1 l/(sec m2)
0
0

Upplevelse av klassrummets miljö
För att ta reda på om växterna hade påverkat elevernas upplevelse av klassrummet gjordes
ett frågeformulär som delades ut till alla elever i de två åttondeklassrummen med växter och
också till en niondeklass i ett lika stort klassrum utan växter.
Deltagare
Forskningsdeltagarna bestod av 44 (22+22) elever från årskurs 8 i de två klasser med växter
installerade. En av klasserna i årskurs 9 (19 elever), som inte hade någon växtinstallation,
utgjorde kontrollgrupp.
Frågeformulär
Lärarna ombads att dela ut enkäten till eleverna och samlade också in enkäten efter
ifyllandet. Eleverna fick besvara fyra påståenden kring sina upplevelser av klassrummet och
hur väl påståendet stämde. Svarsalternativen var på en sex-gradig skala från “inte alls” till
“totalt” illustrerade i form av ansikten med olika miner, se figur 7. Data analyserades genom
deskriptiv analys och presenteras i resultatet i form av frekvenstabeller.
Påståenden:
•

Det är bra ljus för att läsa i det här klassrummet

•

Klassrummet har bra akustik

•

Klassrummet har bra luftkvalitet

•

Klassrummet har en skön temperatur

Hur väl stämmer påståendet?

Figur 7. Svarsalternativen på den sex-gradig skalan.
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Hälsa, livskvalitet och minnesförmåga hos elever

18 (47)

Deltagare
Forskningspersonerna rekryterades från eleverna i de klasser som hade växtinstallationer i
sina klassrum, dvs från årskurs 8 i en grundskola inom Östersunds kommun, efter kontakt
med rektor och ansvariga lärare för aktuell årskurs. Årskurs 8 för läsåret 2019/2020 bestod
av två klasser med 25 elever (13 flickor och 12 pojkar), respektive 26 elever (13 flickor och 13
pojkar), totalt 51 elever. Merparten av eleverna var 14 år gamla medan två elever var 15 år
fyllda. Eleverna hade alla sina teoretiska lektioner i hemklassrummen där växterna fanns och
tillbringade därför majoriteten av lektionstiden där.
Vid mättillfälle 1 deltog 49 elever (25 flickor, 23 pojkar och 1 elev som inte ville identifiera sig
som flicka eller pojke). Vid mättillfälle 2 deltog 47 elever (23 flickor, 20 pojkar och 4 elever
som inte ville identifiera sig som flicka eller pojke). Vid mättillfälle 3 deltog 46 elever (23
flickor, 22 pojkar och 1 elev som inte ville identifiera sig som flicka eller pojke). Vid det sista
och fjärde mättillfället deltog 45 elever (23 flickor, 21 pojkar och 1 elev som inte ville
identifiera sig som flicka eller pojke). Bortfallet vid de 4 mättillfällena varierade mellan 2 – 10
% med en kontinuerlig ökning mot slutet av läsåret vilket möjligen till viss del kan förklaras
av smittspridningen av covid-19 med påföljande sociala distansering och distansarbete
hemifrån bland elevers föräldrar.
Frågeformulär/mätningar
Hälsa och livskvalitet. I de två klassrummen genomfördes datainsamling genom ifyllande av
enkäter vid fyra tillfällen. De olika mätinstrumenten med delfrågor, svarsalternativ och
Cronbach´s alpha finns beskrivna i tabell 3. Enkäten omfattade följande mätinstrument och
frågor: Psykosomatiska problem (PSP) som tidigare använts i The Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) [31, 32]; frågor om stress och oro som använts av Gillander Gådin [33],
vars enkät godkänts av Regionala Etikprövnings-nämnden i Umeå (DNR 09-179M);
livskvalitet som mättes genom en anpassad version av Cantril’s stege [34]; Positive Health
Scale (PHS) [35, 36] som användes för att mäta positiv hälsa. Utöver dessa riktades frågor till
forskningspersonerna om kön, allmänt välbefinnande, grad av frånvaro från skolan på grund
av sjukdom samt frekvens av skolk från skolan.
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Tabell 4. Översikt över enkätens mätinstrument, delfrågor, svarsalternativens skalor samt Cronbach’s
Alpha
Mätinstrument
Delfrågor
Svarsalternativ
Cronbach’s
Alpha
Psykosomatiska
besvär (PSP)

Låg stressnivå

Livskvalitet

Har ofta har du under de senaste
månaderna haft följande besvär: a)
Huvudvärk; b) Ont i magen; c) Ont i
ryggen; d) Känt dig ledsen; e) Irriterad
eller på dåligt humör; f) Känd dig spänd;
g) Svårt att sova; h) Yr i huvudet?
Om du tänker på hur det varit de
senaste månaderna, Har du känt dig
stressad över skolarbetet? Har du känt
dig stressad i största allmänhet?
Om du tänker på ditt liv i största
allmänhet, var tycker du att du står just
nu?

Allmänt
välbefinnande

“Man kan må bra ibland och dåligt
ibland. Hur mår du för det mesta?”

Positiv hälsa (PHS)

9 frågor “Om du tänker på hur det varit
de senaste månaderna, hur ofta har du
varit: a) pigg, b) glad, optimistisk, c) lugn,
avslappnad? d) idérik, kreativ, e)
Beslutsam, f) Lätt för att koncentrera
dig? g) Känt dig frisk, h) Haft mycket
energi, i) Fungerat bra i kontakt med
andra människor
“Brukar du känna oro över följande
saker: a) Klimatförändringarna i världen
b) Att det ska bli krig c) Smittsamma
sjukdomar, som sprider sig snabbt d)
Arbetslöshet i samhället
Hur ofta har du varit borta från skolan
de senaste månaderna för att du varit
sjuk eller mått dåligt?
Hur många gånger har du skolkat de
senaste månaderna?

Låg orosnivå

Låg sjukfrånvaro
Låg skolkfrekvens

5-gradig Likert-skala från
1 = alltid till 5 = aldrig.

0,84 vid
mätning 1

5-gradig Likert-skala från
1 = alltid till 5 = aldrig.
Svarsalternativen 10 =
det BÄSTA liv du kan
tänka dig ned till O = det
SÄMSTA liv du kan tänka
dig.
5-gradig Likert-skala från
1 = mycket dåligt till 5 =
mycket bra,
5-gradig Likert-skala från
1 = aldrig till 5 = alltid.

5-gradig Likert-skala från
1 = alltid till 5 = aldrig.

0.85

0,75

6-gradig Likert-skala från
1 = flera gånger i veckan
till 6 = aldrig.
6-gradig Likert-skala
från 1 = flera gånger i
veckan till 6 = aldrig.
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Etiska hänsynstaganden.

20 (47)

Vad gäller enkätundersökningen inhämtades föräldrars skriftliga samtycke för elever som
inte fyllt 15 år. De elever som fyllt 15 år lämnade egna skriftliga samtycken. Elever
informerades i enkäten om att de även med föräldrars medgivande hade rättighet att
avbryta sitt deltagande. Hela projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten Dnr: 2019–
04009.
Kognitiva funktioner/minnestest.
I direkt anslutning till ifyllandet av enkäten genomfördes ett muntligt test av korttidsminnet/
arbetsminnet, ”Working memory -simple span tasks” [37, 38] vid tre av mättillfällena.
Forskningspersonerna skrev fritt ner, på ett separat blankt papper, de bokstäver som de
kunde minnas från en muntlig framställning av forskaren. Fyra sekvenser av olika längd
bestående av bokstäver (konsonanter), två sekvenser med nio bokstäver och två sekvenser
med elva bokstäver lästes upp av forskaren vid varje mättillfälle enligt instruktioner att
konsonanterna skulle läsas upp i samma tempo, med samma ljudnivå vid varje mättillfälle.
Efter varje uppläst sekvens uppmanades eleverna att skriva ner så många bokstäver som de
kunde minnas i rätt position. Rätt bokstav i rätt position gav poäng. Samma ordningsföljd av
bokstäverna användes vid varje mättillfälle då det bedömdes att inga inlärningseffekter
skulle uppträda med ett intervall mellan mätningarna på 2–4 månader.
Procedur
Den aktuella skolan kontaktades under vårterminen 2019 för en informationsträff med
rektor och ansvariga lärare för årskurs 8. Under träffen delgav forskarna syfte och
genomförande av projektet och förutsättningarna för samarbete med skolan diskuterades.
Eleverna i de båda aktuella klasserna vistades större delen av undervisningstiden i ett och
samma klassrum, vilket medgav en så lång tid som möjligt för exponering av växter i de
tilltänkta klassrummen.
Första mätning, enkät samt minnestest, ägde rum strax efter höstterminens start i slutet av
augusti innan de gröna växterna introducerats i klassrummen. Andra mätning ägde rum i
december samma termin, cirka fem veckor efter att interventionen - introduktion av gröna
växter - genomförts i de båda klassrummen. Första och andra mätning genomfördes av
samma forskare, Kerstin Weimer. Tredje mätning ägde rum i början av april under
vårterminen, efter att elever och lärare exponerats för växter i klassrummen under cirka fem
månader. På grund av covid-19 var det inte möjligt för forskaren att beträda skolan varför
denna enkät-undersökning genomfördes av en lärare. Minnestestet genomfördes inte vid
denna mätning för att inte ta för mycket tid i anspråk av läraren. Fjärde mätning
genomfördes strax före vårterminens avslut i början av juni. Då restriktioner på grund av
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covid-19 kvarstod vid denna tid genomfördes denna mätning, enkät samt minnestest, av
lärare på skolan.
Analys

Analyser av kvantitativa data genomfördes med SPSS version 25. På grund av att data från
enkäter och minnestest uppvisade alltför sned fördelning valdes att analysera utifrån ickeparametrisk analys och Friedman Test. Första mätning genomfördes utan att identifiera
enskilda elever via kodning varför dessa data jämfördes med data från andra mätning som
tvärsnitt i T-test.

Lärares upplevelse av projektet
Deltagare
I en kvalitativ delstudie undersöktes lärares upplevelser av projektet och dess effekter samt
klassrumsmiljön fysiskt och psykosocialt. Totalt fanns det 8 lärare som hade undervisning i
klassrummen med växterna, varav fem deltog i individuella intervjuer. Två av de intervjuade
lärarna var mentorer för klasserna som hade fått växter i sina hemklassrum, och de hade 9
lektioner i veckan à ca 60 minuter där. De övriga tre lärarna som intervjuades undervisade
vid något tillfälle i veckan i klassrummen. Både kvinnliga och manliga lärare deltog i
intervjuerna och de hade arbetat på den aktuella skolan mellan från några år upp till 23 år.
Forskaren Lena Lorentzen genomförde även en intervju av en lärare angående designen.
Datainsamling
Inbjudan skedde via mail till de två mentorerna som vi hade haft kontakt med under
studiens genomförande. Efter att vi hade intervjuat dem frågade vi om de kunde
vidarebefordra inbjudan till de andra lärarna som hade undervisning i klassrummen med
växterna och som var intresserade av att delta i en intervju. Därmed tillkom tre lärare.
Intervjuerna genomfördes av Maria Warne, PhD hälsovetenskap och Åsa Svensson, lektor i
folkhälsovetenskap, via videosamtal. Deltagarna informerades inledningsvis om studiens
frivillighet och att deras svar skulle behandlas konfidentiellt och anonymiseras i
rapporteringen av resultaten. Intervjuerna varade i 27–59 minuter. Vi utgick från en
intervjuguide med tre teman: Upplevelse av projektet och samarbetet med universitetet,
inomhusklimatet och studiero. En av oss intervjuade och den andra antecknade och ställde
följdfrågor. Efter att ungefär hälften av frågorna ställts bytte vi roller.
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Analys
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Materialet från intervjuerna transkriberades och analyserades med tematisk innehållsanalys,
inspirerad av [39] och deras metod att identifiera, analysera och rapportera mönster i data.
MW och ÅS läste igenom materialet var och en för sig och tog fram preliminära teman.
Dessa teman jämfördes sedan och visade sig vara relativt lika. En komparativ jämförelse
gjordes mellan teman och text och underteman utvecklades i dialog mellan ÅS och MW.
Analysen resulterade i fyra slutgiltiga teman.
Analysen av den enskilda intervjun (LL) genomfördes som en telefonintervju och
analyserades med innehållsanalys.

Resultat
Designaspekter av växtställningarna
I en intervju med en av lärarna, framkom att lärarna inte har involverat eleverna i skötseln
som främst bestod i att fylla på tankarna med vatten vilket tar ca 5 minuter per vecka. De
visste inte från början hur mycket de fick röra växterna och har därför inte gjort något annat
än att fylla på vatten i tankarna och låtit växterna dö för att forskarna skulle se problemen.
Elevernas enda interaktion med växterna är att de pillar lite på dem ibland. För att
sysselsätta fingrarna underlektionerna får eleverna istället stressbollar, antingen en mjuk
eller en med mönster på som är framtagen för ADHD.
Den mest uppskattade växtbehållaren är den ’Grön studieplats’ (se tabell 1), där
designstudenterna lyssnat på elevernas behov av sittplats och ståarbetsplats. Detta gör att
eleverna känner sig involverade, att de äger den och att det är deras.
I det ena klassrummet (Grönt växt B) har det varit mycket problem med bevattningen och
flera växter har dött. Läraren menar att detta har lett till att eleverna inte fått samma känsla
för växterna. Ett annat problem som framkommer är att de olika växtbehållarna har fem
olika slags timer för att styra bevattningen, vilket upplevts som krångligt. Det som ska
handhas i skötseln borde vara enhetligt, menar läraren. tabell 4 visar fördelar och nackdelar
med varje växtställning ur en lärares synvinkel.
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Tabell 5. Lärarens feedback om växtställningarna.
Växtställning
Fördelar
Växtställning 1.
Vattenfall

Se beskrivning i
Tabell 1.

Växtställning 2.
Grön studieplats

Se beskrivning i
Tabell 1.
Design 3.
Växtpelare

23 (47)

Nackdelar

Denna växtbehållare har en
outstanding funktion. Endast en
växt mådde inte bra men det
visade sig att den hade dubbla
krukor. Det är lätt att byta ut växter
eftersom de står kvar i sina krukor.
Växtbehållaren är “rensam” (enkel,
ren och fungerande) i hela sin
konstruktion.
Bevattningen startar 20 minuter
varje måndag morgon innan
eleverna kommer.
Den upplevs som väldigt vacker och
maffig. Folk som kommer in i
klassrummet reagerar. Ståbordet
och sittplatsen används hela tiden
och är mycket uppskattade av
eleverna. De får turas om att
använda dem. Praktiskt med
endast en strömanslutning.

Det blir fingeravtryck på plåtsidorna och den
sköljer med jord ner i tanken. Från början
fanns ett filter (Kaffefilter) men det är borta.
Ibland lägger sig ett blad över avloppshålet
och då kan det bli översvämning.

Alla tycker att det är en trevlig
växtbehållare.

I början fungerade inte pumparna på grund
av att en skarv till transformatorn glappade.
Växterna började dö direkt. Efter att elen
flyttat från golv till toppen av växtbehållaren
verkar bevattningen fungera.
Växtbehållaren är stor till utrymmet vilket gör
det svårt att möblera bra.

Droppslangar ligger ovanpå jorden
och vattnar bättre än i den stora
träkonstruktionen.

Plastlådorna är upphängda i metallkrokar
som har gjort sönder dem. Konstruktionen av
den här växtbehållaren gör att den är krånglig
att använda; dels att den har två vattentankar
och att tekniken är svåråtkomlig under
understa lådan.

Bevattningspumpen till de två
droppslangsystemen har inte orkat med två
av de tre våningarna. På dessa överlever
endast svärmorstungorna. Det hade varit
bättre om droppslangarna inte var nergrävda
så att man kunde se om de ger tillräckligt.
(Har funkat bättre på sista tiden. Har Itai gjort
något?)

Se beskrivning i
Tabell 2.
Design 4.
Växttavla

Se beskrivning i
Tabell 2.
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Inomhus miljön via elevernas ögon
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Figur 7 visar elevernas uppfattning om sin inomhusmiljö i klassrummen. Diagrammen visar
medelvärdena för alla elever från båda klassrummen med de gröna växterna (Grönt växt A &
Grönt växt B), och det utan växter (Kontroll). Resultaten visar att inomhusmiljön var mest
tillfredsställande i klassrummet: Grönt växt A. I klassrummet Grönt växt B, var eleverna
missnöjda med ljusnivåerna. Kanske på grund av ett stor träd utanför fönsterna, som
skymmer en del av det naturliga ljuset från fönsterna. Eleverna var också missnöjda med
akustiken, luftkvaliteten och inomhustemperaturen. Resultaten från klassrummet utan de
gröna växterna (Kontroll) visar mycket låg tillfredsställelse över luftkvaliteten som stämmer
med [4]. Resultaten i helhet antyder också att miljökomforten i klassrummen skulle kunna
förbättras.

Figur 8. Enkätresultat (medelvärde) om elevernas uppfattning sin om inomhus miljön i deras
hemklasrum
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Inomhusmiljön - mätningar
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Inomhustemperatur
Figur 8 illustrerar inomhustemperaturen i histogramform, från de lägsta till de högsta
värdena för de två klassrummen med gröna växter och kontrollklassrummen. En jämförelse
mellan klassrummen med och utan gröna växterna visar att växterna verkar öka
inomhustemperaturen med 0,8°C i genomsnitt, vilket illustreras av förskjutningen av
topparna i histogrammet. Klassrummen med de gröna växterna verkar också ha en mer
stabil temperatur, dvs. en liten temperaturvariation i histogrammen (2°C) jämfört med
klassrummet utan de gröna växterna (4°C).

Figur 9. Inomhustemperaturmätningar.
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CO2 Mätningar
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Figur 9 visar koldioxidnivåerna under skoltid i histogramform från de lägsta till högsta
koldioxidnivåerna i klassrummen med gröna växter och kontroll klassrummen. Det finns två
toppar. En med lägre CO2 med atmosfärisk nivå (cirka 410 ppm), vilket troligen motsvarar
perioder där eleverna har aktiviteter någon annanstans, t.ex. lunch och sportaktiviteter. De
högre topparna representerar den tiden när eleverna är närvarande i klassrummen. CO2nivåerna mellan de två topparna kan motsvara perioder där det bara är få elever i
klassrummen, eller perioder precis före och efter aktiviteter i klassrummet. Jämförelsen
mellan klassrummen med och utan gröna växter visar att växterna minskar koldioxidnivån
med cirka 70 ppm när eleverna är i klassrummen.

Figur 10. A Fördelning av CO2-koncentrationen i klassrummen mätt under skoltid i de olika
klassrummen.
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Fuktighet, ljusnivå, och luftburna partiklar
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Figur 10 illustrerar medelvärde av fuktighet, ljusnivå och luftburna partiklar under skoltid och
nattetid för de två hemklassrummen med gröna växter och för kontrollklassrummet. Inga
signifikanta effekter hittades under skoltiden, men under natten när ventilationsflödet är
lågt finns det högre luftfuktighet i hemklassrummen med växterna och högre nivåer av
luftburna partiklar i alla hemklassrum. Nivån på luftburna partiklar är låg i alla hemklassrum,
troligen på grund av skolans läge på landsbygden. Skillnaderna i ljusnivå kan bero på
användning av gardiner som solskydd i en större utsträckning i hemklassrummen med gröna
växter.

Figur 11. Medelvärde av fuktighet, ljusnivå och luftburna partiklar under skoltid och nattetid.

Energianvändning i klassrummen
Figur 12 illustrerar den specifika slutliga energitillförseln till klassrummen med och utan
växterna. Resultat visar att växterna skulle kunna minska värmeförsörjningen från 132
kWh/m2 till 125,5 kWh/m2 på grund av den ökade temperaturen som illustreras i Figur 9,
vilket är en energiminskning på 5% av det totala uppvärmningsbehovet (motsvarar 430 kWh
i genomsnitt per klassrum och år). Om ventilationsflödet också skulle minska för att uppnå
en liknande nivå på koldioxiden som fanns innan växterna installerades, skulle
värmeförsörjningen minska ytterligare till 108,5 kWh/m2, vilket är 18% lägre
energianvändning av det totala uppvärmningsbehovet (motsvarar 1556 kWh i genomsnitt
per klassrum och år). Mängden solenergi, personvärme och elen är konstant och inte
beroende på växterna.
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Figur 12. Växternas möjlighet att reducera behovet av energi för uppvärmning av de undersökta
klassrummen.

Hälsa, livskvalitet och minnesförmåga hos elever
Resultatet från enkätdata insamlad i åk 8 kunde sammantaget inte visa på några bestående
positiva effekter av gröna växter över tid avseende hälsa, livskvalitet eller ökad
minnesförmåga. Dock kunde vissa signifikanta skillnader mellan olika mättillfällen påvisas
som exempelvis för psykosomatiska problem (PSP), där besvären minskade mellan
mättillfälle 2 (10 december 2019 efter en månad med gröna växter i klassrummen) och
mättillfälle 3 (2 april 2020). Denna positiva effekt försvann dock fram till mättillfälle 4 (2 juni
2020), vilket visar på en utebliven effekt av gröna växter på psykosomatiska problem från
installeringen av växterna i klassrummen under november 2019 fram till avslut av
vårterminen 2020, se tabell 5. Inte heller någon lindring i de psykosomatiska besvären (PSP)
kunde påvisas från mättillfälle 1 (27 augusti 2019 innan gröna växter installerades) fram till
mättillfälle 2, se tabell 6.
Värden för samtliga variabler i enkäten, tabell 5 och tabell 6, är riktade så att de anger höga
värden för positiv hälsa, livskvalitet och god minnesförmåga. Det betyder att ett
medianvärde för PSP på 31 står för lägre nivå av psykosomatiska besvär med ökad hälsa
jämfört med ett medianvärde för PSP på 29 i tabell 5. Samtidigt visar ett medelvärde för
stress på 6.82 i tabell 3 på lägre nivåer av stress jämfört med ett medelvärde för stress på
6.15.
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Avseende stress visade data på samma signifikanta skillnader mellan mättillfälle 2, 3 och 4
som beskrivet ovan för PSP, se tabell 5. Detta pekade på att gröna växter inte hade någon
positiv effekt på hälsa utifrån upplevelse av stress sett över tid mellan mättillfälle 2 och
mättillfälle 4, ej heller sett över hela studien då en signifikant lägre nivå av stress upplevdes
vid mättillfälle 1 jämfört med mättillfälle 2, alltså innan de gröna växterna placerades i de
båda klassrummen, se tabell 6.

Vad gäller variabeln oro för framtida negativa händelser (klimatförändringar, krig,
smittsamma sjukdomar och arbetslöshet) visade resultatet signifikanta skillnader av oro
mellan mättillfällena 2, 3 och 4, se tabell 5. Det påvisades en ökning av upplevd hälsa mellan
mättillfälle 2 och 3, vilket betyder en minskad oro, medan det sker en minskad hälsoeffekt
mellan mättillfälle 3 och 4, vilket betyder en ökad oro. Värdet för mättillfälle 4 har återgått
till samma nivå som vid mättillfälle 2 vilket visade oförändrad hälsa och oro över den tid som
gröna växter fanns placerade i klassrummen. Ingen signifikant skillnad avseende oro
påvisades mellan mättillfälle 1 (utan gröna växter i klassrummen) och mättillfälle 2 (efter en
månad med gröna växter i klassrummen), se tabell 6. Detta indikerar att gröna växter inte
hade någon positiv effekt på hälsa utifrån upplevelsen av oro sett över hela tiden för
studien.
Resultatet för variablerna livskvalitet, allmänt välbefinnande, positiv hälsa (PHS),
sjukfrånvaro, skolkfrekvens påvisade inga signifikanta skillnader över tid, varken under den
tid som gröna växter fanns installerade i klassrummen, se tabell 5, eller mellan tiden utan
gröna växter och en månad efter att växterna installerades, se tabell 6. Data från kognitiva
test samlades genom mätning av minnesförmåga vid tre tillfällen, mättillfälle 1 (27 augusti
2019), mättillfälle 2 (10 december 2019) samt vid mättillfälle 4 (2 juni 2020). Analys påvisade
en signifikant ökning av minnesförmåga hos eleverna mellan mättillfälle 1 (medelvärde =
12.61) före växternas placering i klassrummen och mättillfälle 2 (medelvärde = 16.87) en
dryg månad efter växternas placering i klassrummen (p = .000). Påföljande analys visade
däremot en signifikant minskning av minnesförmågan mellan mättillfälle 2 (medianvärde =
15.0) och mättillfälle 4 (medianvärde = 11.0, p = .011). Resultatet indikerar att gröna växter
har en positiv kognitiv effekt genom ökad minnesförmåga på kort sikt medan
minnesförmåga avtar över längre tid med exponering av de gröna växterna. Visas inte i
någon tabell.
Sammanfattningsvis visade resultatet att införandet av gröna växter i klassrummen under
den cirka sju månader långa studien inte hade några effekter på elevernas mentala och
fysiska hälsa, livskvalitet eller minnesförmåga.
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Tabell 6. Medianvärden, Chi-square, Mean Rank samt p-värde för samtliga enkätvariabler över tre
mättillfällen, dec 2019 – juni2020 enligt Friedman Test.
Variabler
Median
Chi-Square
Mean Rank
p

Psykosomatiska besvär (PSP)
Låg PSP mätning II
29
7.09
1.78
.029*
Låg PSP mätning III
31
7.09
2.32
.029*
Låg PSP mätning IV
29
7.09
1.9
.029*
Låg stressnivå
Låg stress mätning II
6
6.8
1.76
.033*
Låg stress mätning III
7
2.26
.033*
6.8
Låg stress mätning IV
6
6.8
1.99
.033*
Livskvalitet
Livskvalitet mätning II
7
1.28
2.01
.527
Livskvalitet mätning III
7
2.1
.527
1.28
Livskvalitet mätning IV
7
1.88
.527
1.28
Allmänt välbefinnande
Välbefinnande mätning II
4
1.96
.344
2.14
Välbefinnande mätning III
4
2.12
.344
2.14
Välbefinnande mätning IV
4
1.92
.344
2.14
Positiv hälsa (PHS)
PHS mätning II
.660
31
0.83
1.91
PHS mätning III
0.83
2.1
.660
31
PHS mätning IV
0.83
.660
31
1.99
Låg orosnivå
Låg oro mätning II
17
57.66
2.53
.000***
Låg oro mätning III
16
57.66
2.42
.000***
Låg oro mätning IV
12
57.66
1.05
.000***
Låg sjukfrånvaro
Låg sjukfrånvaro mätning II
5
2.14
3.8
.150
Låg sjukfrånvaro mätning II
5
1.85
3.8
.150
Låg sjukfrånvaro mätning IV
5
2.01
3.8
.150
Låg skolkfrekvens
Låg skolkfrekvens mätning II
6
1.87
.069
5.35
Låg skolkfrekvens mätning III
6
5.35
.069
2.12
Låg skolkfrekvens mätning IV
6
2.01
.069
5.35
*p <.05; **p <.01; ***p <.001, (höga värden anger fysiskt och psykiskt välbefinnande, god studie- och
arbetsmiljö samt god minnesförmåga.)
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Tabell 7. Medelvärden = M, Standardavvikelse (SD), t-värde, p-värde, medelvärdesskillnad = MD,
konfidensintervall = CI samt effektstorlek = eta squared (Eta) efter One-Sample Test för samtliga
enkätvariabler mellan mättillfälle I (aug 2019) och mättillfälle II (dec 2020).

Variabler

M & (SD)

t

p

MD

CI

Psykosomatiska besvär (PSP)
Låg PSP mätning I
27.59 (5.82)
Låg PSP mätning II
27.77 (5.46)
Totalt låg PSP
27.59 (5.82)
-0.21
0.835
-0.17
-1.85-1.50
Låg stressnivå
Låg stress mätning I
6.82 (1.59)
Låg stress mätning II
6.15 (1.50)
Totalt låg stress
6.82 (1.59)
2.93
.005**
.67
.21-1.12
Livskvalitet
Livskvalitet mätning I
6.78 (2.04)
Livskvalitet mätning II
6.55 (1.98)
Total livskvalitet
6.78 (2.04)
.77
.444
.23
-.36-.81
Allmänt välbefinnande
Välbefinnande mätning I
3.67 (.83)
Välbefinnande mätning II
3.74 (.97)
Totalt välbefinnande
3.67 (.83)
.56
.576
-.07
-.30--.17
Positiv hälsa (PHS)
PHS mätning I
30.12 (5.73)
PHS mätning II
30.17 (6.23)
Total positiv hälsa
30.12 (5.73)
-.06
.954
-.05
-1.69-1.60
Låg orosnivå
Låg oro mätning I
15.45 (3.22)
Låg oro mätning II
16.26 (3.24)
Total låg orosnivå
15.45 (3.22)
-1.76
.084
-.81
-1.74-.11
Låg sjukfrånvaro
Låg sjukfrånvaro mätning I
4.63 (1.44)
Låg sjukfrånvaro mätning II
4.94 (1.13)
Total låg sjukfrånvaro
4.63 (1.44)
-1.50
.141
-.31
-.72-.11
Låg skolkfrekvens
Låg skolkfrekvens mätning I
4.92 (1.77)
Låg skolkfrekvens mätning II
5.15 (1.64)
Total låg skolkfrekvens
4.92 (1.77)
-.92
.363
-.23
-.74-.28
*p <.05; **p <.01; ***p <.001
(höga värden anger fysiskt och psykiskt välbefinnande, god studie- och arbetsmiljö samt god
minnesförmåga.)

Eta

.08
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Lärares upplevelse av projektet

Här följer en genomgång av de teman vi fann i intervjuerna med de fem lärarna, se tabell 7.
Tabell 8. Översikt av resultaten från den tematiska analysen av lärarintervjuerna.

Nyhetens behag

Sedan blev det
vardag

Vanliga klassrum är
ofta nedprioriterade,
eftersatta och upplevs
destruktiva att vara i.

Irriterande problem
(flugor, bevattning,
belysning, m.m.).

Något händer,
spänning och
förväntningar.
Omgärdade av
grönska, ombonat,
mysigt.
Eleverna värnar om
miljön med växterna.

Eleverna visar omsorg
om växterna och
klassrumsmiljön, men
lärare och elever är
osäkra på vad de får
göra.
Växtinstallationerna
bara är där, men det
upplevs negativt om
de försvinner.

Potential att
inkludera växterna i
det pedagogiska
arbetet
Lärarna pratade med
eleverna om hur
forskning genomförs.

Lärarna såg en
potential för använda
plantorna i olika
ämnen, men som
uteblev på grund av
osäkerhet om ansvar
och involvering i
projektet.

Höga förväntningar
men oklara effekter

Förväntningar på
effekter på luften,
men tveksamhet till
vad man egentligen
kan se.
Fokus på eleverna och
grupprelationer
dominerar framför att
observera effekterna
av växterna.

Växtinstallationerna
skapar flexibilitet och
ger möjlighet att
möblera efter
elevernas behov.

Nyhetens behag, en kontrast till det vanliga
De intervjuade lärarna berättade om en skola som är eftersatt, en fysisk miljö som kan
upplevas som destruktiv. Det skapade positiva förväntningar på en förändring av den fysiska
miljön.
”Vi trodde väl inte att det skulle vara något mirakel [. . .] Men jag kände mig positivt inställd,
därför att det satsas någonting på miljön på skolan, för den är bara skit tycker jag. Den är
väldigt nedsliten och ingenting får kosta och ingenting satsas. Här var det i alla fall något nytt
och fräscht som skulle hända [. . .] Och att eleverna fick känna att någon satsade på deras
miljö och att det skulle kunna ha positiva effekter.”
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När växtinstallationer med gröna fräscha växter ställdes in upplevdes det som en stor
förändring av den fysiska miljön. Att vara omgärdad av grönska upplevdes som ombonat och
mysigt. Att växterna kunde fungera som avdelare i ett av klassrummen lyfts också fram som
något positivt, något som skapade en mer ombonad känsla. ”Det är alltid trevligt att komma
in i ett rum där det är mycket växter”, sa en lärare men menade samtidigt att det är utifrån
individuella aspekter. När det gäller arbetet är det mer den sociala miljön som läraren
fokuserar på och rummet spelar mindre roll.
Lärarna berättade att eleverna värnade om växterna, att de ska må bra. De blir bekymrade
om en växt slokar eller om blad faller av. En lärare uttryckte förvåning över att växterna fått
vara ifred, att eleverna inte ”pillat på dem” såsom tonåringar kan tänkas göra. Eleverna som
fick växter i sina hemklassrum uppvisade också en stolthet, berättade lärarna. Andra elever
som inte fick växtinstallationer i sina klassrum var lite avundsjuka.
”I början tror jag mest att det var jättekul. Det var lite mysigt. Andra elever var lite
avundsjuka så där ”Vad fint ni har i era klassrum” och så där och de var dom [eleverna] lite
stolta över.”
Projektet skapade också en förväntan, en spänning som bryter av vardagen. Ska växterna ge
effekt på luften? Kommer det att kännas annorlunda? Detta är frågor lärarna ställde sig men
var samtidigt rätt tveksamma till mätbara effekter:
”Ja, men vad kan det leda till? Blir det någon skillnad i luftkvaliteten i rummet? Kommer vi
att märka någonting på eleverna?”
Fler lärare funderade kring detta om det går att se något i mätningarna av luften men också
detta med att mäta elevers upplevelse. Går det, frågade man sig. Det fanns även en
spänning i att ingå i ett forskningsprojekt, men också en frustration utifrån en del oklara
roller.
Sen blev det vardag
Fler av lärarna förmedlade att växtinstallationerna efter en tid blev vardag och både
nyfikenheten och avundsjukan lade sig. Några lärare uttryckte det som att nu är bara
växterna där. Men problem började uppstå, berättar lärarna. Det kom en del blomflugor och
en del växter verkade inte få tillräckligt med vatten. Samtidigt verkade det finnas skillnader
mellan de olika klassrummen. Fler problem nämns om växterna i hemklassrumemt för 8B.
Att växterna inte mådde bra oroade en del elever och lärarna berättade att eleverna
upplevde blomflugorna som störande.

33
Design för energieffektiv vardag
– ett program från Energimyndigheten med SVID som koordinator
c/o SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13 | 111 49 Stockholm
08 – 406 84 40 | info@svid.se | www.designforenergi.se

34 (47)

”Det har krånglat en hel del med bevattningssystem och så vidare. För det var ju en del i
projektet, att det skulle vara självbevattnande, man skulle bara behöva fylla på de stora
behållarna med jämna mellanrum och så vidare. [. . .] De var som pelarna i vårt klassrum [. .
.] Och det har krånglat jättemycket, så [namnger en forskare] har varit här rätt mycket på
kvällarna och fixat och donat [skratt] för att få det att funka. Så det blev att det … Det har
nog legat lite mer på honom [skratt] än vad jag tänkte på början, att eleverna skulle kunna
fixa och greja med växterna.”

Likt läraren i citatet ovan har fler av lärarna funderat kring om eleverna skulle varit mer
involverade men osäkerheten på forskningsupplägget har hindrat till viss del. Problemen
med blomflugorna är något som nämns höra till början av vårterminen medan problem med
växter som kanske får för lite vatten eller ljus kvarstod längre. Någon lärare har tagit mer
aktivt ansvar och tillsammans med eleverna sökt svaret på vissa problem:
”Eftersom allting har fungerat så bra så har eleverna haft ett engagemang spontant, ”men
den där växten ser inte ut att må bra, ska vi inte göra någonting?” De är lite ungefär som,
”jo, men vi går och kikar vad det kan bero på”. Och då hittade vi då en kruka där det satt
ytterligare en kruka utanpå som inte hade något hål i botten. Så även om vattnet strömmade
under så fick den inget vatten.”
En av de lärare som varit mest involverade funderade en hel del på metoderna i
forskningsprojektet, om nu system ska testas blir då ett ingripande något som förstör
experimentet? Det verkar ha funnits en otydlig bild av forskningsdesignen.
”Jag tycker att det ser ut som att växterna mår bra i hela enheten, men det kan också bero
på att [en av forskarna] är här och vattnar. Men det måste han då komma med information
om. Så lite grann hur vi startade projektet och hur vi skulle involverat eleverna där, hade
kunnat vara bra att klargöra syfte, vår roll och vad ni vill att vi ska göra och inte göra. Det har
inte blivit klart.”
Potential att inkludera växterna i det pedagogiska arbetet
Lärarna använde studien som utgångspunkt för diskussioner med eleverna om hur forskning
går till, vilket de tyckte var intressant och lärorikt för dem. Till exempel hade en lärare låtit
eleverna läsa universitetets pressmeddelande om studien. Eleverna funderade kring
forskningsfrågorna och en lärare upplevde en del elever som ifrågasättande, vilket sågs som
något positivt och sunt.
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”Och som sagt, de är tonåringar så de är lite skeptisk ibland. Precis som jag sa tidigare där,
’Men kan det här verkligen vara något som går att mäta?’ och ’Vad ser de på det här?’ och
’Vi ska läsa upp bokstäver, kan det verkligen ge något?’ [skratt]. Ja. Det är i och för sig, tycker
jag, lite, så där, ändå friskt att de är lite ifrågasättande.”

Lärarna såg en möjlighet att använda växterna i ämnesundervisningen, men detta hade inte
skett i den utsträckning de kanske hade tänkt sig eller hoppats på. Delvis berodde det på att
det fanns en osäkerhet i vad man fick göra och inte göra för att inte störa forskningen, men
en del uttryckte även att det bara inte blivit av. När man blickade framåt fanns en önskan om
att koppla viss undervisning till växterna och lärarna ansåg att det fanns möjligheter för alla
ämnen att kunna göra det.
Vidare kunde växtinstallationerna användas för att möblera efter behov. Den nya miljön
bidrog till flexibilitet för de som behövde gå ut eller ställa sig upp en stund.
”… och på lektionerna så är det en del som, ’ja, men jag måste få stå en stund, jag är så
rastlös”. ”Ja, men gå och ställ dig där i den där ståplatsen och jobba. Ta med din Ipad eller
dina matteböcker och ställ dig där och jobba’.”
Växtinstallationerna har blivit en naturlig arbetsplats som man skulle vilja ha fler utav. Man
kunde även avskärma en elev som behövde lugn och ro, något som också kunde
åstadkommas genom att vända eleven mot en växtvägg med ryggen mot klassrummet för
att den skulle få färre intryck. Den nya miljön ansågs vara bättre för elever med
koncentrationssvårigheter.
”Sen har vi ofta debatterat det här kring vad är det vi … hur inreder vi ett klassrum? Och
framför allt för elever med psykiatriska tillstånd. Alla synintryck, att tapetsera ett klassrum
med elevarbeten och så vidare, för en som har ADHD som måste scanna hela salen innan de
kan fokusera på det som egentligen ska hända. Så är det här fantastiskt, för här finns inget
att scanna, det finns bara en stor härlig känsla av någonting som inte är annat än natur.”
Möjligheten att avskärma elever med hjälp av en växtinstallation kunde även användas om
det uppstått en konflikt mellan elever.
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Från lärarnas håll fanns förväntningar på vad växterna skulle göra med luftkvalitén även om
de överlag inte trodde på så stora förändringar. Det var oklart om förväntningarna infriades.
Lärarna menade att det var svårt att veta om små upplevda skillnader i luften berodde på
växterna eller deras egna förväntningar, men att de gärna ville att det skulle vara växternas
förtjänst.
”Det är jättesvårt att säga, faktiskt. Jag tror att om jag skulle fråga eleverna så skulle de nog
säga nej, tror jag. För jag kan inte heller riktigt säga att jag känner någon riktig skillnad, så.
Kanske tyckte det lite i början, men det var jättesvårt att veta vad som är vad, om man
tyckte själv att det blev mysigare och ombonat, om det var det som kändes att det vart lite
bättre eller om det var verkligen luften som blev bättre. Det är lite svårt att skilja på, på
något sätt.”
Lärarna upplevde luften i klassrummen med växterna som frisk och fräsch. Den känslan sas
vara starkare när man inte varit i rummet på ett tag. En av lärarna utryckte en mycket positiv
inställning till växterna och medgav att upplevelsen av friskare luft kanske var en
placeboeffekt. Ett par av lärarna funderade på om känslan av friskhet kom sig av att rummet
i sig var svalare.
Lärarna berättade att för dem är fokus på elevgruppen, och stämningen i gruppen påverkar
upplevelsen i klassrummet mycket mer än vad den fysiska miljön gör. Eleverna påverkas i sin
tur av varandra, lärarna och arbetsuppgifterna. Lärarna tyckte ändå att det upplevdes mer
positivt att komma in i klassrummen med växterna jämfört med andra klassrum. En lärare
ansåg att det blivit en mer vuxen arbetsmiljö och betydligt trevligare att undervisa i
klassrummet sedan växterna installerades. Ingen av de intervjuade lärarna tyckte att
växterna försämrat klassrumsmiljön. Fick man själv bestämma så ville man gärna ha dem
kvar.
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I denna studie användes fyra olika designade växtställningar med totalt 350 inomhusväxter i
två klassrum i en grundskola. Detta ger en fördelning av cirka sju plantor per elev. Genom
studien studerades effekten av inomhusväxter på den fysiska miljön och på elevernas
fysiska, psykiska hälsa samt deras kognitiva förmåga.

Designaspekter
Varje design hade några positiva och några negativa aspekter. Vissa var bättre när det gäller
underhållet och funktionen medan andra var bättre i integrationen med skolaktiviteterna
samt upplevdes mer tilltalade i sin formgivning. En optimal design i skolmiljön bör försöka
kombinera alla dessa aspekter.
Det verkar som om eleverna var känsliga och påverkade av hur växterna mådde och hade
velat engagera sig i växternas underhållsarbete, vilket kunde ha skett som en pedagogisk del
av utbildningen. Tyvärr uppstod oklarheter kring hur många lärare och elever fick ingripa för
att få växterna att må bra vilket gjorde dem osäkra och ledde till att flera växter dog.

Inomhus miljön
Elevernas allmänna intryck av sin fysiska miljö varierade mellan “högst dåligt” eller
“tillräckligt bra”. Inga signifikanta skillnader i elevernas uppfattning hittades efter att ha haft
gröna växter i klassrummen under ett halvt år. Det verkar som om andra faktorer är viktigare
för bidra till att förbättra upplevelsen av den fysiska miljön.
Mätningar av inomhustemperaturen visade att de gröna växterna bidrar till en mer stabil
temperatur och till och med kan öka temperaturen något, vilket kan användas för att minska
värmebehovet. Energiberäkningen visade upp till 5% minskning på uppvärmningsbehovet,
vilket motsvarar 430 kWh i genomsnitt per klassrum och år. Dessa resultat verkar
överensstämma med uppfattningen hos eleverna, det vill säga det var något högre nivå av
elevernas tillfredsställelse över inomhustemperaturen i klassrummen med gröna
inomhusväxter.
Koldioxidnivåerna i klassrummen med de gröna växterna var också 10 % lägre jämfört med
kontrollklassrummet. Den lägre CO2-nivån och den låga nivån av luftburna partiklar som
uppmätts, indikerar att i denna specifika fallstudie skulle gröna växter kunna användas för
att minska ventilationsluftflödet och därigenom minska värmeenergiförluster.
Energiberäkningen visade ytterligare 13% minskning på uppvärmningsbehovet på grund av
minskad ventilationsflöde (18% totalt med växternas påverkan, vilket motsvarar 1556 kWh i
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genomsnitt per klassrum och år). Skolan i denna studie ligger i ett lantligt område omgivet av
skogar och floder. Det skulle vara intressant att utföra liknande studier med i skolor i
stadsområden där det är högre nivåer av luftföroreningar utomhus. I denna studie kunde
ingen signifikant minskning av luftburna partiklar härledas till de gröna inomhusväxterna.
Det finns kommersiella lösningar som inkluderar mekanisk luftcirkulation runt de gröna
växterna [40, 41]. Dessa anses kunna bidra till att minska nivån av luftburna partiklar, men är
också ett dyrare alternativ.
Klassrum har relativt högt ventilationsluftflöde på grund av den höga tätheten hos elever
och lärare i ett relativt litet utrymme under lektionstid. Det höga ventilationsflödet kan
minska effekten av inomhusväxter avseende inomhustemperatur, CO2-samverkan, luftburna
partiklar och relativ fuktighet. Andra typer av byggnader med lägre ventilationsluftflöde kan
resultera i större fördelar med samma mängd gröna växter. Sådana byggnader kan inkludera
andra servicebyggnader som kontor, bostadshus och till och med vissa industrianläggningar.

Hälsa, livskvalitet och minnesförmåga
Vad gäller hälsa och livskvalitet visade resultatet av enkätstudien sammanfattningsvis att
införandet av gröna växter i klassrummen under cirka sju månader inte haft några bestående
positiva effekter över tid på eleverna i form av ökad mental och fysisk hälsa, livskvalitet eller
ökad koncentration med ökad minnesförmåga. Däremot kunde man för psykosomatiska
besvär (PSP) och stress se en viss ökning av de värden som visade på ökad hälsa vid mätning
efter fem månader av gröna växter i klassrummen. Denna positiva effekt av växter i en
skolmiljö försvann när sista mätningen genomfördes två månader senare vid vårterminens
slut. Då uppmättes värden för psykosomatiska besvär (PSP) och stress som visade på samma
nivå av hälsa som vid mätning efter en månad med de gröna växterna. Det är svårt att hitta
förklaringar till hälsoeffekten för PSP och stress vid tidpunkten för tredje mätningen i april.
Under denna tid hade covid-19 förändrat samhällslivet och eleverna kan inte ha varit
opåverkade. Data från enkäten samlades denna gång in av en lärare, istället för forskaren
KW, vilket kan ha förändrat omständigheterna kring enkätens ifyllande. Sett över tid, från
mätning vid höstterminens start utan växter i klassrummen till vårterminens avslut då
eleverna undervisats under sju månader i klassrum med de installerade gröna växterna
kunde därför inga bestående positiva hälsoeffekter påvisas vad gäller PSP och stress. Särskilt
som mätvärden för PSP inte visade några skillnader mellan tidpunkten före installeringen av
växterna och tidpunkten efter en månad med gröna växter, medan data visade en lägre
stressnivå bland eleverna i klassrummen utan växter än vid mätning efter en månad med
växter.
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Faktorn oro som mättes utifrån klimatförändringar, krig, smittsamma sjukdomar och
arbetslöshet, utmärkte sig genom att först minska efter en tid med gröna växter i
klassrummen för att sedan kontinuerligt öka under resten av studien fram till årskursens
slut. Detta strider mot förväntningarna att gröna växter skulle ha en positiv effekt på hälsan i
form av minskad oro. Endast efter de första veckorna med växter i klassrummen tycks
eleverna ha upplevt en minskad oro för de hot som de tillfrågades om. Förklaringar till den
kontinuerligt ökande oro som de senare angav kan dock knappast sökas i effekter av de
gröna växterna utan kan sannolikt härledas till det reella och akuta sjukdomshot som
samhällsspridningen av covid –19 utgjorde under våren 2020 då de sista två mätningarna
genomfördes. Intervjuer med ett antal elever i de båda klasserna skulle troligen ha bidragit
med förklaringar till den ökande oron bland eleverna.
De uteblivna effekterna av de gröna växternas närvaro i klassrummen vad gäller livskvalitet,
allmänt välbefinnande, positiv hälsa (PHS), sjukfrånvaro och skolkfrekvens kan vara ett
uttryck för att den omfattning och den design som växterna hade i klassrummen inte var
sådan att den kunde göra skillnad på dessa variabler. Van den Berg m. fl. (2017) kunde i en
väl kontrollerad studie med vägg av gröna växter i klassrummen inte visa på några positiva
effekter på hälsa och välbefinnande på eleverna (ålder 7-10 år), däremot ökade värden på
test av selektiv uppmärksamhet [31]. Medelvärdet av PHS i denna studie var också
förhållandevis hög, 31 (skala 0-36). Vid tidigare studier där hälsa mätts genom PHS för
åldrarna 12-16 år har visa ett medelvärde på 23,6 [10]. Förutom PHS, som bestod av nio
delfrågor, så samlades data för livskvalitet, allmänt välbefinnande, sjukfrånvaro och
skolkfrekvens endast genom svar på en fråga för varje variabel. Det kan vara svårt att genom
en enda fråga med god tillförlitlighet fånga in hur deltagarna upplever livskvalitet och
allmänt välbefinnande.
Resultatet av minnestestet indikerar att gröna växter har en positiv kognitiv effekt genom
ökad minnesförmåga på kort sikt medan minnesförmåga avtar över längre tid med
exponering av de gröna växterna. Man kan söka en förklaring i att den över tid minskade
minnesförmågan kan ha ett samband med den mot studiens slut uppmätta ökande oron.
Oro kan distrahera och minska uppmärksamheten vilket i sin tur kan minska
minnesförmågan. Tidigare studier med påvisad ökning av kognitiva funktioner med gröna
växter inomhus har av Raanaas med flera [17], genomförts i laboratoriexperiment vilket
möjliggör större kontroll än vid denna aktuella studie ute på fältet som diskuteras nedan i
metoddiskussion. Även Shibata och Suzuki [18] fann i sin studie 2004 en ökad kognitiv
förmåga hos kvinnliga studenter som vistades en kort tid i rum med gröna växter men de
använde sig av ett slumpartat urval av deltagare som testades individuellt. Som diskuteras
nedan skiljer sig ett sådant urval från mätning av hela klasser som grupp vilket kan försvåra
möjligheten att registrera faktiska effekter av inomhusväxterna.
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Tidigare forskning har poängterat att det finns anledning att kritiskt betrakta resultat som
pekar på gröna växters effekt på människan inomhus på grund av disparata metoder som är
svåra att jämföra [16]. Bringslimark, Hartig och Patil [16] för en diskussion om att de
eventuella psykologiska fördelar som kan tillskrivas gröna växter i inomhusmiljö utgörs av
mer komplexa fenomen som är svåra att fånga i sitt sammanhang.
Till studiens brister bör man räkna att den saknar kontrollgrupper. Det bedömdes att elever i
årkurs 8, ålder 14–15 år, skulle kunna utgöra ett lämpligt urval. Efter att ha hittat en lämplig
skola för samarbete visade det sig att skolans två klasser i årskurs 8, totalt 51 elever,
behövdes för en tillräckligt stor experimentgrupp. Det skulle kräva en del resurser och tid
inom ramen för studien att söka samarbete med ännu en skola för kontrollgrupper i årskurs
8 där inga växter installerats. Att använda elever i årskurs 9 på den aktuella skolan som
kontrollgrupp för studiens enkätundersökning och minnestest bedömdes som icke adekvat
då elever från årskurs 9 har uppnått en högre allmän mognadsgrad som inte skulle vara
likvärdig att jämföra med elever i årskurs 8. Med detta urval får man därför betrakta denna
studie som en pilotstudie.
Vad gäller de gröna växternas effekter på mental och fysisk hälsa, livskvalitet och
minnesförmåga planerades denna studie med en experimentell ansats med upprepade
mätningar i form av enkäter och minnestester. Man måste dock beakta att studier i
skolklasser inte baseras på ett slumpmässigt urval utan på färdiga grupper där alla elever i
ett klassrum påverkar varandra vilket medför att individuellt beteende eller prestation inte
kan betraktas som oberoende [42, 43]. När skolklasser studeras är förutsättningarna för
oberoende observationer alltså inte uppfyllda [44] vilket betyder att det kan vara svårare att
påvisa experimentella effekter av gröna växter som i denna studie. Därutöver är det svårare
att kontrollera alla faktorer som kan påverka resultatet när man genomför studier ute i
verkligheten, s. k. fältstudier, jämfört med att genomföra studier i laboratoriemiljö, vilket
Thatcher m. fl. (2020) visade på. När de i form av fältstudier replikerade laboratoriestudier
som påvisat positiva psykologiska effekter av inomhusväxter så var dessa effekter försvunna
[19] En fördel med att genomföra studier ute på fältet är dock att de medför en god
ekologisk validitet [44].
I denna studie var dessutom den experimentella ansatsen, enkätundersökningen och
minnestestet, blandad med deltagande och aktivitet av både elever och lärare kring
installeringen av växterna vilket medförde att det blev alltmer komplext att försöka utröna
vilka resultat som verkligen går att tillskriva själva växterna.
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Vid analysen av intervjustudien utvecklades fyra teman: Nyhetens behag, Sedan blev det
vardag, Potential att inkludera växterna i det pedagogiska arbetet och Höga förväntningar
men oklara effekter.
En positiv upplevelse av växterna verkar ha funnits i projektets inledning men denna
upplevelse avtog efter en tid. Framförallt lyfte lärarna att skolan har en eftersatt miljö och
att miljön förändras och blir finare är mycket positivt i sig. Att ett experiment ger en effekt i
sig är känt bland annat från det så kallade Hawthorneexperimentet [45] som visade att bara
att någonting görs kan få en mätbar effekt. Finns det en frustration över en dålig miljö så blir
förväntan stor på att det ska ge effekt. Som framgår av resultatet i vår studie resonerar
lärarna själva runt detta, om det är en verklig effekt av växterna på inomhusluften eller en
“placeboeffekt”. Efter en tid övergick denna fas till någon slags normalitet där också en del
problem framträdde. Detta kan ha bidragit till att bryta den positiva upplevelse av projektet
som fanns i början.
Lärarna menade även att det funnits en potential att inkludera växterna i det pedagogiska
arbetet med att en osäkerhet i projektdesignen gjorde att detta inte skedde. Betydelsen av
involvering i växternas skötsel har i tidigare studier visat ge en stressreducerande effekt och
även effekt på sjukfrånvaro och problematiskt beteende [46]. Att omges av eller se växter
har å andra sidan visat sig vara uppskattat av en del studenter (Opublicerade resultat,
Warne), även i studier med vuxna har det visat sig att bara åsynen av växter kan ge en positiv
effekt på hälsan [21, 22]. Lärarna har svårt att uttala sig om hur eleverna upplevt växterna
men säger själva att de uppskattat dem.
När det gäller att ta in växterna i pedagogiken skulle det kunna ske på fler olika sätt. Det
enda exemplet som nämns är att en lärare i svenska låtit eleverna ta del av
pressmeddelandet om projektet samt att forskningsprojektet som sådant diskuterats.
Samtidigt väcker frågan till lärarna tankar hos dem om vad som skulle kunna gjorts. I Sverige
finns erfarenhet och forskning om skolträdgårdar som en pedagogisk metod bland annat
från SLU. Skolträdgården har en lång tradition och i folkskolan skulle barnen lära sig
trädgårdsodlingens grunder [47]. I Sverige har enligt vår kännedom inga tidigare studier
gjorts av inomhusväxter i klassrumsmiljö. I ett projekt i USA [48] har gröna växtväggar
prövats för att reducera trötthet bland eleverna men också för att genom en interaktiv
process inspirera till kritiskt tänkande mellan inomhusmiljön och exempelvis teknik, konst,
matematik. Effekterna av projektet har ännu inte studerats. Gällande detta projekt så kan en
tydligare kommunikation kunnat bidra till högre involvering i skötseln av växterna.
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Det framkom även andra pedagogiska vinster som lärarna såg med att ha växtinstallationer.
Pelarna med växter kunde användas för avgränsning och bänken kunde bli en tillfällig
arbetsplats. Både dessa möjligheter uppskattades av några av lärarna. Lärarna lyfter fram att
vissa elever har ett behov av avgränsning för att arbeta, något som bekräftas i forskning [49],
detta kan växtinstallationer bidra till. En annan aspekt var att växtinstallationerna i sig kunde
användas för att skapa rum i rummet och på så sätt bidra till en lugnare läromiljö.
Lärarnas upplevelse av om växterna haft effekter på inomhusmiljön eller ej är oklar. I
resultatet framkommer att klassrummen upplevdes som svalare, friskare och fräschare än
tidigare och att de skulle sakna växterna om de försvann. Men en högre involvering i skötsel
av växterna och inkludering av dem i det pedagogiska arbetet kan det anses troligt att
upplevelsen och effekterna av växterna hade varit större.
Majoriteten (5st) av lärarna som undervisade i klassrummen med växterna deltog i
intervjuerna. Deltagarna hade olika antal undervisningstimmar i klassrummen med växterna,
en del var där större delen av undervisningstiden och en del någon timme i veckan. Att
intervjua lärare med olika erfarenhet av klassrummen ökar studiens trovärdighet genom att
ta hänsyn till olika perspektiv [50]. Två forskare genomförde intervjuerna och analyserade
materialet. Det upplevdes relativt lätt att jämka samman de preliminära teman som tagits
fram i de enskilda analyserna och det fanns en samsyn i vilket innehåll som var relevant för
studiens syfte, vilket även det stärker trovärdigheten. Samtliga intervjuer genomfördes i
slutet av studien under våren 2020, då lärarna vistats i klassrummen med växter i en längre
tid och hade möjlighet att reflektera kring de upplevelser de haft under studiens gång.

Resultatet i förhållande till pandemin
Under vårterminen 2020 bröt Covid-19-pandemin ut i Sverige. Studien hade då pågått flera
månader men var ännu inte avslutad och de sista mätningarna av elevernas hälsa, livskvalitet
och koncentrationsförmåga hade inte genomförts. Det är oklart hur pandemin har påverkat
eleverna som deltog i studien, men det anses sannolikt att de berörts på olika sätt. Om
pandemin påverkat elevernas mående och på vilket sätt de svarat på enkätfrågorna kan vi
bara spekulera i. Intressant nog innehöll enkätfrågan som handlade om oro en delfråga om
“smittsamma sjukdomar, som sprider sig snabbt”. Oro var en av få variabler som var
signifikant högre vid mättillfälle 4 jämfört med tidigare mättillfällen. Att de övriga frågorna
inte visade några signifikanta skillnader över tid kan tillskrivas en utebliven effekt av
växterna, men det går också att tänka sig att pandemin påverkade hälsan till det sämre,
vilket gjorde att eventuella positiva effekter av växterna överskuggades. Pandemin
påverkade även möjligheterna att besöka skolan för datainsamling, varför den tredje och
fjärde mätningen (i april respektive juni 2020) utfördes av pedagoger istället för den forskare
(KW) som genomfört mätning 1 och 2.
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