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Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka effekter forskning visar att 
undervisning i skolträdgård och skogsmiljö har för inlärningen hos elever i grundskolan, 
med fokus på elever med särskilda behov. Studien bygger på nationell och internationell 
forskning i form av artiklar, doktorsavhandlingar, forskningsrapporter och en 
masteruppsats.  

Det krävs ett bra kollegialt samarbete och stöd från skolledningen då det kommer till 
arbetet med en skolträdgård. Vår studie visar att lärarens egna osäkerhet kring odling och 
huruvida hen har de rätta ämneskunskaperna som krävs för att undervisa där ibland utgör 
ett hinder. Resultatet visar dock att undervisning i skolträdgård och skogsmiljö, där 
eleverna själva får vara medskapande, ökar deras koncentrationsförmåga samt stärker 
deras begreppsförmåga. Genom ett laborativt och undersökande arbetssätt i grupper övar 
eleverna på att samarbeta och kommunicera med sina klasskamrater. De kan då dela med 
sig av sina egna erfarenheter vilket skapar möjligheter till ny kunskapsinhämtning. 
Koncentrations- och självkontrollsförmågan ökar väsentligt hos elever med särskilda 
behov, vilket i sin tur ger dem en större chans att klara deltagande i grupp. Då arbetet i till 
exempel en skolträdgård blir belönat med en vacker blomning eller fina grönsaker stärks 
elevers självkänsla. Vår studie visar att denna positiva känsla sedan följer med eleverna in 
i det traditionella klassrummet. 

Vår slutsats är att elevers lärande gynnas av praktiskt arbete i skolträdgård och 
skogsmiljö. Möjligheten att inkludera samtliga elever i arbetet med en skolträdgård ser vi 
som ett starkt argument till att använda sig av denna undervisningsmetod.  
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1. Inledning 
Vi har i denna litteraturstudie undersökt vilka effekter som forskning visar att undervisning i 

skolträdgård, skogsmiljö etc. har för elever med särskilda behov. Vi vill även se vilka 

generella effekter denna undervisning har hos alla elever i grundskolan. 

Statistik från Skolverket visar att 79 600 elever i Sverige, vilket motsvarar 8,1 procent, har 

någon form av specificerad anpassning i sin undervisning (Skolverket, 2016b, s. 11).  

Vi har egen erfarenhet som scoutledare inom den svenska scoutrörelsen och har här sett att 

barn som har svårigheter i skolmiljön och är aktiva inom scouterna fungerar utan problem i 

patrullen. Förståelsen och respekten för naturen och andra människor ökar då barn och unga 

vistas i naturen, genom att värna om ett frö som de planterat, skapas en uppmuntran till att 

även värna om sin omgivning. De får även möjlighet att träna på samarbetsförmåga samt ta 

eget ansvar (Louv, 2005, s. 106). Detta borde gå att efterskapa inom skolan också. När 

undervisning i skolträdgård eller skogen sker aktiveras även andra färdigheter än att 

stillasittande förskansa sig kunskap via syn och hörsel. Denna undervisning kan förbättra 

kommunikationen, ge en annan syn på problemlösning samt minska stress hos elever. Alla 

barn gynnas av att få använda sig av sina sinnen, det vill säga känsel, lukt, syn och hörsel vid 

inlärning. Möjligheten att få röra på sig under lektionen skapar glädje och en viss 

frihetskänsla, speciellt för de elever som har motorisk oro (Nelson, 2007, s. 114). Då eleverna 

får vara delaktiga i planering, utförande och förvaltning av exempelvis en skolträdgård ökar 

deras lust till deltagande i skolarbetet. Inlärningen får en mening (Åkerblom, 2004, s. 125). 

När man arbetar i skolträdgården väcks frågor under arbetets gång, dessa frågor kan 

pedagogen tillsammans med eleverna finna svar på (Dahlgren, 2007, s. 42). När eleverna får 

möjligheten att bli undervisade ute i naturen kan stämpeln av att skolan är tråkig och formell 

sakta suddas ut. Istället skapas nya sätt att få bestående kunskap på och eleverna får helt nya 

perspektiv att se världen ur (Louv, 2005, s. 226).  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka effekter som forskning visar att 

undervisning i skolträdgård och i skogsmiljö etc.1 har för elever i grundskolan med fokus på 

elever med särskilda behov.  

Detta syfte vill vi uppfylla genom att besvara följande frågor: 

• Vilka effekter har undervisning i skolträdgård och i skogsmiljö etc. för inlärningen hos 

elever med särskilda behov? 

• Vilka effekter har undervisning i skolträdgård och i skogsmiljö etc. på elevers 

inlärning? 

  

                                                           
1 Med etc. menar vi undervisning som sker utomhus i till exempel parkmiljö, lantgårdsmiljö och skolgården, vårt 

fokus har dock varit på undervisning i skolträdgård och skogsmiljö.  
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3. Bakgrund 
När människor vistas i naturmiljöer påverkar detta den psykiska hälsan på ett positivt sätt, den 

vackra trädgården och ljuden från fågelkvitter skapar ett inre lugn hos individen och fungerar 

som ett stresshanteringsverktyg (Kaplan & Kaplan, 1989, s. 161). 

De flesta människor delar uppfattningen om att naturen är en källa till att samla ny energi och 

att finna inspiration till kreativitet. Denna litteraturstudie fokuserar främst på det pedagogiska 

arbete som bedrivs i en skolträdgård, skogsmiljö etc. och vad för effekter det har på lärandet. 

Inledningsvis beskrivs de begrepp som ofta återkommer i detta arbete, därefter visas vad 

läroplanen säger om ämnet biologi och hur undervisning i detta ämne kan ske samt vad för 

betydelse undervisningsformen har för elevers lärande. Avslutningsvis presenteras en kort 

historik över skolträdgården i Sverige samt ett avsnitt som handlar om barn med särskilda 

behov.  

3.1 Definition av begrepp 

ADHD är en förkortning på Attention deficit hyperactivity disorder och är en neuropsykiatrisk 

nedsättning. Utmärkande för personer med ADHD är att de har en problematik med 

uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet (Riksförbundet Attention, u.å.). 

Forest school är ett pedagogiskt uterum där eleverna besöker skogen. Genom praktiska 

moment, oftast i grupp, får de inte bara ny kunskap om naturen utan de tränar också på 

samarbete och kommunikation (Forest school association, u.å.). 

Skolträdgården är ett pedagogiskt uterum där odling och skötsel av alla slag används i syfte 

att förena teoretisk undervisning med praktisk. Skolträdgården är en plats där eleverna får lära 

genom ett undersökande arbetssätt. I arbetet ingår det planering, skötsel och efterarbete i 

samarbete med klasskamrater och pedagog. (Åkerblom, 1990, s. 45) 

Utomhuspedagogik är ett komplement till den traditionella pedagogiken och bygger på att 

miljön runt omkring oss utgör en bas för inlärning. Inlärningen sker i växlingen mellan 

upplevelse och reflektion där undervisningen kopplar ihop teoretisk inlärning med konkreta 

upplevelser i utomhusmiljö (Dahlgren, 2007, s. 48–52). 

3.2 Skolträdgården - en kort historik 

Redan i den första folkskolestadgan från år 1842 nämns trädgårdsskötsel som en del i 

undervisningen, då i folkskollärarens trädgård. 1869 anlades de första skolträdgårdarna då 
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barnens trädgårdsland skiljdes från lärarens (Åkerblom, 1990, s. 28). 1900-talets början var 

skolträdgårdens storhetstid. Det fanns ett stort behov av att odla egna grönsaker för att klara 

sig. Det var i de sista årskurserna som undervisning i ämnet trädgårdsskötsel skedde. Eleverna 

skulle lära sig att sköta en mindre hushållsträdgård, man ville genom denna undervisning 

också väcka ett intresse för samt kärlek till naturen (Åkerblom, 1990, s. 29). Genom 

trädgårdsundervisning skulle barnen tränas i att genom flit skapa skönhet och försörjning. 

Under den här tiden var John Dewey (1859–1952) verksam inom den filosofiska 

pedagogiken. Han pekade på att människan är en social varelse i en samhällsgemenskap och 

att skolan borde vara utformad till att bidra till den enskilda individens utveckling (Sundgren, 

2011, s. 103–104). Dewey menade att erfarenheten eleverna fick genom att arbeta praktiskt i 

till exempel en skolträdgård gav dem tillfälle till reflektion och det i sin tur ledde till inlärning 

(Sundgren, 2011, s. 110). Allteftersom att ekonomin blev bättre för de flesta människor 

minskade behovet av att odla sin egen mat. Detta ledde till att trädgårdsskötsel på 1960-talet 

togs bort ifrån läroplanen (Åkerblom, 1990, s.30–31). På 1970- och 80-talet blev människor 

alltmer medvetna om vår miljö varpå skolträdgården återigen blev aktuell (Åkerblom, 1990, s. 

37).  

3.3 Barn med särskilda behov 

I skolans värdegrund under rubriken En likvärdig utbildning går det också läsa att 

”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov […] Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen” (Skolverket, 2016, s. 8). I en klass möter läraren ett antal av de här barnen som 

på olika vis behöver ha anpassad undervisning för att ha en chans att nå målen i de olika 

ämnena som finns med i läroplanen. För de här barnen med olika svårigheter krävs extra hårt 

arbete för att lyckas i skolan (Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 13–14). Det blir pedagogernas 

arbete att få eleverna att känna sig delaktiga och som en del i gemenskapen som skapas i 

klassen. Då krävs det att personal på skolan är väl förbereda och har tillräcklig kunskap för att 

kunna bemöta och undervisa elever med särskilda behov. Det krävs både formell kunskap från 

utbildning och informell kunskap som skapas genom erfarenhet samt ett öppet sinne för 

elevers olikheter (Jakobsson & Nilsson, 2011, s.14–15). De undervisande pedagoger som 

arbetar i de klasserna där elevernas variation av inlärningsförmåga är så bred, har en stor 

uppgift att lyckas med att ge alla elever möjligheten till ny kunskap. Genom att arbeta med 

inkludering i klassrummet är tanken att pedagogen ska ha en varierad undervisning som 

passar för alla elever i klassrummet. Enligt Nilholm och Alm (2010, s. 247) finns det några 
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olika strategier som bör följas för att läraren ska lyckas med inkludering i en klass. I en av 

strategierna lyfts vikten av att arbeta i grupp och att av all undervisning bör 40% ske i någon 

form av utomhusundervisning (Nilholm & Alm, 2010, s. 247). Här framkommer också att 

barn med särskilda behov får bättre inlärningsmöjligheter genom att få arbeta praktiskt med 

händerna som verktyg (Nilholm & Alm, 2010, s. 247). 

Här menar Louv (2005) i sin bok Last child in the woods att lärare borde låta eleverna lämna 

klassrummet och låta dem uppleva det de läser i sina böcker ute i verkligheten. I naturen kan 

de få se med sina egna ögon hur ett ekosystem fungerar, genom att få besöka sjön och få 

upptäcka de naturliv som finns där. Det här beskrivs som en effektiv undervisningsmetod som 

gynnar alla barns lärande (Louv, 2005, s. 206). Han skriver också att barn med ADHD finner 

sig tillrätta och kan känna ro när de befinner sig i naturen. Det finns föräldrar till barn med 

den här diagnosen som överväger att flytta ut på landet för att de ser hur positiv inverkan den 

här miljön har på deras barn och deras ADHD symptom (Louv, 2005, s. 102).  

3.4 Vad säger läroplanen? 

I skolans värdegrund och uppdrag står att skolan ska främja alla elevers lust att lära 

(Skolverket, 2016, s. 7). Eleverna ska i ämnet biologi ges möjlighet att utveckla “[...] 

nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen” (Skolverket, 2016, s. 

111). Det står ingenstans i läroplanen om vart undervisningen i biologi ska ske däremot finns 

punkten naturen som resurs för rekreation och upplevelse vilken visar att kursplanen strävar 

efter att biologi ska vara ett ämne där eleverna lär sig om naturen utomhus. (Skolverket, 

2016a, s. 22) 
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4. Metod 
Först redovisas hur informationssökningen har gått tillväga, vilka sökord vi har använt oss av 

samt vilka svårigheter sökningen inneburit. Sedan sker en materialanalys där det beskrivs hur 

materialet har jämförts och vilka kriterier källorna ska uppfylla för att ta del i 

litteraturanalysen. 

Sökningen i det första stadiet fokuserade på insamling av material. För att specificera oss, 

valde vi att se vad forskningen säger om hur undervisning i utomhusmiljö kan gynna de elever 

som har behov av extra stöd i det traditionella klassrummet.  

4.1 Informationssökning 

Sökningarna utfördes främst i Google scholar, där träffarna blev flest. ERIC användes också 

vid detta tillfälle, sökningen i denna sökmotor gav inte lika många träffar. 

Vi använde oss av sökorden skolträdgården, skogsträdgården, forest school samt school 

garden med inriktning mot pedagogik. 

Sökresultaten visar på att forskningsmaterial kring det ämne studien skrivs är god och därför 

smalnas sökningen ner för att komma närmare syftet. Följande sökning görs ("Forest 

School*" OR "school garden*") AND "Children with special needs” denna sökning ger 218 

träffar. En sökning med sökord på svenska görs (Skolträdgård* ELLER Skogsträdgård*) 

OCH specialpedagogik* och detta medför 27 träffar.  

Ytterligare en avgränsning görs för att minska antalet träffar ("Forest School*" OR "school 

garden*") AND "Children with special needs*” AND "Middle school*", vilket ger 50 träffar. 

Sökning görs även på ("Forest School*" OR "school garden*") AND "ADHD*” AND 

“Middleschool*” och detta ger 95 träffar.  

Samt en svensk sökning med sökorden (Skolträdgård* ELLER Skogsträdgård*) OCH 

specialpedagogik* OCH Mellanstadie*, detta ger 3 träffar. Det görs också en sökning av 

(Skolträdgård* ELLER Skogsträdgård*) OCH ”ADHD*” som ger 11 träffar. Ingen av 

sökningarna som gjordes på svenska med inriktning på specialpedagogik och ADHD kommer 

att användas i litteraturstudien, då de ej var relevanta för vårt syfte. 

Efter att ha granskat och analyserat ett flertal av de vetenskapliga texterna valde vi några som 

verkade relevanta för vårt syfte. Några av dem visade sig inte vara användbara på grund av att 

de ej uppfyllde de kriterier vi valt att ha för vår studie. Däremot studerades källorna ur dessa 
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texter och vi kunde använda oss av kedjesökning för att hitta vidare forskning där metod samt 

resultat stämde för syftet i vår litteraturstudie samt att de uppfyllde våra urvalskriterier. 

Efter att ha granskat syfte och resultat i de olika vetenskapliga texterna, valdes 17 texter ut 

med relevans för syftet av den här litteraturstudien. Materialet som analyserats presenteras i 

nedanstående tabell (Tabell 1). Författarnas efternamn är sorterade i bokstavsordning.  

 

Författare  Namn på publikation Publikationstyp Publikationsår 
Dillon, Justin, 
Morris, Marian, 
O´Donnell, Lisa, 
Reid, Alan, 
Rickinson, Mark, 
Scott, William 

Engaging and learning 
with the outdoors – the 
final report of the 
outdoor classroom in 
rural context action 
research project 
 

Rapport 2005 

Faber- Taylor, 
Andrea,  
Kuo, Frances E. 

Children with attention 
deficits concentrate 
better after a walk in the 
park 
 

Artikel 2009 

Fägerstam, Emilia Space and Place 
Perspectives on outdoor 
teaching and learning 
 

Doktorsavhandling 2012 

Graham, Heather 
Feenstra, Gail 
Evans, Ann M. 
Zidenberg-Cherr, 
Sheri 

Davis school program 
support life-long healthy 
eating habits in children 
 
 
 

Artikel 2004 

Kuo, Frances E.  
Faber- Taylor, 
Andrea 

A potential natural 
treatment for attention-
deficit/hyperactivity 
disorder: evidence from a 
national study 
 

Artikel 2004 

Maller, Cecily, 
Townsend, Mardie 

Children's mental health 
and wellbeing and hands-
on contact with nature 
 

Artikel 2006 

O´Brien, Liz Learning outdoors: the 
Forest School approach 
 

Artikel 2009 

Passy, Rowena School gardens: teaching 
and learning outside the 
front door 

Artikel 2014 
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Passy, Rowena,  
Morris, Marian  
Reed, Frances 

Impact of school 
gardening on learning - 
Final report submitted to 
the Royal Horticultural 
Society 
 

Rapport 2010 

Perko, Heike 
Margarete 

Teacher and student 
dispositions towards 
using a school garden as 
a classroom setting: A 
case study. 
 

Masteruppsats 2012 

Rahm, Jrene Emergent Learning 
Opportunities in an 
Inner-City Youth 
Gardening Program 
 

Artikel 2002 

Roe, Jenny,  
Aspinall, Peter 

The restorative outcomes 
of forest school and 
conventional school in 
young people with good 
and poor behavior 
 

Artikel 2011 

Rye, James. A, 
Selmer, Sarah. J, 
Pennington, Sara, 
Vanhorn, Laura,  
Fox, Sarah,  
Kane, Sara 

Elementary School 
Garden Programs 
Enhance Science 
Education for All 
Learners. 

Artikel 2012 

State Education and 
Environment 
Roundtable [SEER] 

California Student 
Assessment Project 
Phase Two: The Effects 
of Environment-Based 
Education on Student 
Achievement 
 

Rapport 2005 

Swank Jacqueline M,  
Shin, Sang Min 

Garden Counseling 
Groups and Self-Esteem: 
A Mixed Methods Study 
With Children With 
Emotional and 
Behavioral Problems 
 

Artikel 2015 

Turtle, Christina,  
Convery, Ian,  
Convery, Katie 

Forest school and 
environmental attitudes: 
A case study of children 
aged 8-11 years 
 

Artikel 2015 
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Åkerblom, Petter Lära av trädgård – 
Pedagogiska, historiska 
och kommunikativa 
förutsättningar för 
skolträdgårdsverksamhet  
 

Doktorsavhandling 2005 

Tabell 1. översikt över analyserat material 

4.2 Materialanalys 

Till en början läste vi inledning och sammanfattning i de vetenskapliga texter vi hittade. Vi 

tittade på hur väl de svarade till vårt syfte med denna litteraturstudie. Därefter valdes de texter 

som inte relaterade till våra frågeställningar och syfte bort. Det material som återstod lästes 

grundligt och kategoriserades efter fyra huvudområden som var relevant för syftet med vårt 

arbete. Våra huvudområden:  

1. Vilka effekter har undervisning i skolträdgård, skogsmiljö etc. på elevers inlärning? 

2. Vilka effekter har undervisning i skolträdgård, skogsmiljö etc. på inlärningen hos 

elever med särskilda behov? 

3. Hur arbetar lärare ämnesintegrerat i skolträdgård, skogsmiljö etc.? 

4. Vilka hinder finns för att använda sig av skolträdgården, skogen etc. i 

undervisningen? 
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5. Resultat 

Resultatdelen i den här litteraturstudien utgår från forskning gällande effekter på elevers 

lärande, då de deltar i undervisning i skolträdgård eller skogsmiljö etc. Vi har analyserat 17 

vetenskapliga texter. Resultaten indelas i fyra olika huvudområden som är relevanta för syftet 

med litteraturstudien. 

 Frågor vi kommer resonera utifrån litteraturen är: 

1. Vilka effekter har undervisning i skolträdgård, skogsmiljö etc. på elevers inlärning? 

2. Vilka effekter har undervisning i skolträdgård, skogsmiljö etc. på inlärningen hos 

elever med särskilda behov? 

3. Hur arbetar lärare ämnesintegrerat i skolträdgård, skogsmiljö etc.? 

4. Vilka hinder finns för att använda sig av skolträdgården, skogen etc. i undervisningen? 

5.1 Vilka effekter har undervisning i skolträdgård, skogsmiljö etc. på elevers 
inlärning? 

Följande resultat är baserat på vad två vetenskapliga artiklar, två forskningsrapporter, två 

doktorsavhandlingar och en masteruppsats har visat vara de mest framstående effekterna på 

elevers inlärning när de har deltagit i någon form av undervisning i skolträdgård, skogsmiljö 

etc. 

Undervisning i en skolträdgård kan ses som ett komplement till andra undervisningsmetoder 

där lek, rörelse och kreativitet kan användas (Åkerblom, 2005, s. 97). 

Turtle, Convery och Convery (2015, s. 3) skriver om olika lär-strategier hos elever. De visar 

att 37% lär sig genom att göra, 34% genom att lyssna och 29% genom att se. Undervisning i 

skogsmiljö (Forest school) möjliggör för elever att vara delaktiga, experimentera och uppleva 

samtidigt som de får se och höra, vilket i sin tur kan leda till att fler elever kan lyckas i sitt 

lärande.  

Forskningsrapporten Learning outdoors: the forest school approach (O’Brien, 2009, s. 50) 

visar att aktiviteter i skogen bidrar till ökade språk- och kommunikationsfärdigheter samt att 

det höjer motivationen och koncentrationen hos elever som medverkar. Det arbete som sker 

vid dessa utomhusaktiviteter sker oftast tillsammans med klasskompisar och pedagoger. Detta 

har visats sig utveckla den sociala kompetensen där samarbetsförmågan är mest framstående. 

Enligt intervjuade lärare i Fägerstams (2012, s. 52) doktorsavhandling förbättras relationen 
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mellan elev och lärare. Särskilt de ”blyga eleverna” verkar gynnas av undervisning i 

skolträdgård och skogsmiljö. Dillon et al. (2005, s. 34) noterade i sin studie att lärarna 

upplevde att de fick en mer avslappnad relation till eleverna, detta gjorde att lärarna fick en 

annan syn på eleverna och vice versa. Det i sin tur resulterade i en mer avslappnad 

kommunikation där eleverna i samtal fick möjlighet att visa sina ämneskunskaper. Det 

framkom också i studien att vissa elever förknippade inlärning med något tråkigt. När de då 

hade roligt under utomhusundervisningen fick de svårt att koppla detta till en process där 

inlärning sker. Det är därför viktigt att visa eleverna sambandet mellan undervisningen och 

upplevelsen i naturen, med den teori de läst i det traditionella klassrummet (Dillon et al., 

2005, s. 49). 

I en jämförelse mellan två klasser gjordes en studie där en klass fick traditionell 

klassrumsundervisning samtidigt som den andra klassen fick undervisning i en skolträdgård 

(Perko, 2012). Resultatet i Perkos (2012, s. 37) fallstudie visar att undervisning i en 

skolträdgård främjar det högre tänkandet och observationsförmågan. Förmågan till att kunna 

göra bra jämförelser ökar dessutom, liksom kommunikations- och sorteringsförmågan.  

I fem år gjordes fyra parallella undersökningar på fyra skolor i Kalifornien, där samma elever 

från årskurs ett till årskurs fem följdes. De fyra skolorna hade alla någon form av 

utomhusundervisning där eleverna fick arbeta i miljöer där de kunde använda sina händer som 

en del av deras utbildning. Skolorna använde sig bland annat av skolträdgårdar och 

fruktträdgårdar som pedagogiska verktyg i flera av de olika ämnena som ingick i läroplanen 

under den aktuella perioden. (State Education and Environment Roundtable [SEER], 2005). 

En av skolorna arbetade med olika projektgrupper där varje elev skulle delta i någon av 

grupperna. Ett exempel på projektgrupp var där skolan samarbetade med en gård. Eleverna 

besökte gården kontinuerligt och fick lära sig vad bonden har för roll i samhället (SEER, 

2005, s.15). Kontrollskolorna var av olika karaktär men de hade fokus på traditionell 

klassrumsundervisning inomhus. Däremot förekom det att eleverna åkte på utflykt till skogen 

någon enstaka dag. På en skola åkte eleverna som gick i mellanstadiet på läger en gång varje 

år. Där fick de lära sig om de saker de upplevde i naturen, detta handlade mest om lära i 

naturkunskap (SEER, 2005, s.15). Varje år testades eleverna i undersökningsskolan och 

eleverna i kontrollskolorna med samma test i matematik, språk, läsning och stavning. Efter 

fem år visade resultaten följande: i matematik hade 92,5% av eleverna i undersökningskolorna 

bättre resultat än eleverna i kontrollskolorna. I språk visade det att 95 % av eleverna på 

undersökningskolorna hade bättre provresultat. Läsningen visade att 100% av eleverna i 
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undersökningsskolorna hade bättre resultat och i stavning hade 97,5 % av alla elever i 

undersökningsskolorna bättre testresultat än eleverna vid kontrollskolorna (SEER, 2005, s. 

22). En sak en lärare uppmärksammade i en av undersökningsskolorna var att elevers 

skrivande påverkades av deras arbete i skolträdgården. Här såg de att eleverna hade lättare för 

att komma igång med sitt skrivande för att de lättare hittade ett ämne att skriva om. Ofta 

handlade texterna om det arbete de utfört i trädgården (SEER, 2005, s.14). 

Det finns dock vissa negativa aspekter som uppmärksammats. Dillon et al. (2005, s.49) 

nämner bland annat att skolpersonals uppfattning om undervisning i till exempel 

skolträdgården i vissa fall behöver förbättras. Elever kan behöva hjälp med att koppla ihop det 

som sker i skolträdgården med inlärning. Syftet med undervisningen behöver därför vara klar. 

5.2 Vilka effekter har undervisning i skolträdgård, skogsmiljö etc. på 
inlärningen hos elever med särskilda behov? 

För att komma fram till resultatet har sex vetenskapliga artiklar och två forskningsrapporter 

analyserats. De ligger till grund för vidare summering kring vilka effekter 

utomhusundervisning och arbete i skolträdgård samt i skogsmiljö etc. har för elever med 

särskilda behovs inlärning.  

En studie gjordes där 452 föräldrar till elever med ADHD symptom fick svara på hur barnens 

ADHD symptom påverkades av utomhusvistelse i naturen kontra utomhusvistelse i 

bostadsområde. Även utomhusaktivitet i naturen kontra inomhusaktivitet, där läsning var ett 

exempel på aktivitet, jämfördes (Kuo & Faber- Taylor, 2004, s. 1580). Under en månads tid 

fick föräldrarna svara på frågor om hur de upplevde sitt barns ADHD symptom med fokus på 

fyra olika symptom. Det föräldrarna skulle skatta var om de kunde hålla sig fokuserade vid 

samtal, lyckas med att fullfölja det som påbörjats, att lyssna och att följa instruktioner. 

Föräldrarna fick en enkät med en skattningsskala via webben som de svarade på varje kväll i 

en månads tid. Resultatet visade att utomhusaktiviteter särskilt i naturen gör att de ADHD 

symptom som var i fokus för den här undersökningen reducerades avsevärt oavsett om eleven 

vistades ensam eller i grupp. Symptomen reducerades även i miljön intill bostadsområdet, 

men här var det av betydelse om du var ensam eller i grupp. Var eleven ensam reducerades 

symptomen men dock inte om hen var i grupp. Jämförelsen mellan utomhusaktivitet i naturen 

och inomhusaktivitet visade att symptomen inte förändrades alls i inomhusmiljön (Kuo & 

Faber-Taylor, 2004, s. 1582 - 1583). 
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I en annan studie med barn i åldern 7–12 år med diagnosen ADHD, genomfördes ett test där 

de deltagande barnen fick mäta sin koncentrations- och impulsförmåga (Faber-Taylor & Kuo, 

2009, s. 402). Detta gjordes i direkt anslutning till en 20 minuters promenad i tre olika 

utomhusmiljöer: stadspark miljö, innerstadsmiljö och miljön i ett bostadsområde. Miljöerna 

valdes noga ut med tanke på omgivningen samt bullernivå. Alla barn fick promenera i alla 

miljöerna vid tre olika tillfällen. Efter promenaden gick eleverna tillbaka till ett tyst rum där 

de fick lägga flera olika pussel samtidigt som deras koncentrations- och impulsförmåga 

mättes. Resultatet på denna mätning visade att barnens koncentrationsförmåga ökade och att 

impulsförmågan minskade som mest när de vistas i en stadspark. Skillnaden mellan att vistas i 

parkmiljö och i ett bostadsområde visade sig vara avsevärd och hade betydelse både för de här 

barnens koncentrationsförmåga och förmågan att kontrollera sina impulskänslor (Faber-

Taylor and Kuo, 2009, s. 404–405). 

Genom utomhusaktiviteter i skogsmiljö kan stress reduceras hos barn med ADHD liknande 

symptom, detta i sin tur kan gynna deras självkontroll (Roe & Aspinall, 2011, s. 211). 

Undervisning i skogsmiljö har visat sig ge elever med ADHD liknande problem hjälp med att 

kontrollera sin ilska, vilket i sin tur kan leda till att de är mer mottagliga för inlärning (Roe & 

Aspinall, 2011, s. 210 - 211).  

Rye et al (2012, s. 65) skriver i sin artikel att elever som visar svårigheter med inlärningen i 

klassrumsmiljö kan bli hjälpta av praktiskt arbete i en skolträdgård. Att få använda sig av en 

kinestetisk inlärning där de får vara delaktiga i arbetet kan vara en nyckel till förståelse för 

dessa barn. Arbetet i skolträdgården ger elever med särskilda behov en möjlighet att komma 

ifrån klassrumsmiljön, vilken de kan uppleva koncentrationshämmande. Skolträdgården blir 

då en form av fristad där de i lugn och ro kan utföra praktiska saker såsom att gräva, vattna 

eller rensa ogräs (Passy, 2014, s. 36). För dessa elever kan uppgifter av denna karaktär ge en 

känsla av att lyckas åstadkomma något bra i skolan, en känsla som kanske inte infunnit sig 

innan (Dillon et al 2005, s.65). Passy (2014, s. 32) beskriver hur praktiskt arbete i en 

skolträdgård kan ge en känsla av att arbetet är av betydelse, vilket i sin tur höjer självkänslan 

hos eleven. När resultatet av arbetet sedan visar sig i form av blommor eller grönsaker känner 

eleverna en stolthet i att ha varit en del av det. 

I ett forskningsprojekt som utfördes i England, fick tio skolor hjälp att anlägga en 

skolträdgård i anslutning till skolan. Denna använde sedan pedagogerna som en del i 

undervisningen. Efter ett år utvärderades skolorna för att se hur arbetet i skolträdgården hade 
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påverkat elevernas inlärning (Passy, Morris & Reed, 2010, s. 4). I utvärderingen berättade 

lärare hur barn med svårigheter av olika slag hade funnit sig till rätta och hittat en trygghet i 

trädgårdsarbetet. De såg även en avsevärd skillnad i inlärningen hos barn med särskilda behov 

i den här miljön. Lärare beskrev också att den självkänsla de här eleverna byggt upp i 

skolträdgården tog de med in i det traditionella klassrummet och många visade bättre resultat i 

de naturorienterande ämnena (Passy et al, 2010, s.26–27). 

Swank och Shin (2015, s. 326) har analyserat data från kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar för att bättre förstå nyttan av skolträdgårdsarbete för elever med emotionella 

och beteendemässiga problem. Analysen visade att elevernas självbild blev bättre samt att de 

kände sig gladare efter skolträdgårdsprojektet. Även de beteendemässiga justeringarna blev 

färre, vilket i sin tur ledde till positiva känslor kring sitt eget beteende hos eleverna. 

5.3 Hur arbetar lärare med skolträdgård, skogsmiljö etc. i olika ämnen? 

För att komma fram till resultatet kring hur pedagoger har lyckats med att integrera olika 

ämnen när de undervisar i utomhusmiljö, har tre artiklar, en doktorsavhandling samt en 

masteruppsats analyserats. Följande resultat presenteras nedan. 

I en skolträdgård är möjligheten till att variera undervisningen stor. Detta upplevs positivt hos 

elever som deltagit i utomhusprojekt för inlärning. Maller och Townsend (2006) utförde en 

undersökning med elever som deltog i utomhusundervisning där de arbetade med något slags 

trädgårdsarbete. Resultatet visade att ca 82% av eleverna som deltog kände sig mycket 

delaktiga och upplevde utomhusundervisningen positiv. Av de elever som svarade var det 

17% som inte upplevde något särskilt med den här typen av undervisning och de återstående 

procenten upplevde att det inte fick ut något alls av den här undervisningsmetoden (Maller & 

Townsend, 2006, s. 7).  

I den här miljön kan pedagogerna införa praktik i teorin, detta kan då bli en mer bestående 

kunskap hos eleverna då de får möjlighet att uppleva kunskapen med händerna (Maller & 

Townsend, 2006, s. 2). Undervisning i en skolträdgård blir lätt föremål för undervisning i 

flera ämnen som återfinns i läroplanen. Inte bara i ämnet biologi, där elever får följa hur fröet 

planteras och sedan kräver skötsel för att bli en vacker blomma, är det en framgång för 

eleverna, utan här finns möjlighet att integrera fler ämnen ur läroplanen (Maller & Townsend, 

2006, s. 11–12). 
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Forskningsresultat från Perkos studie (2012, s. 27) menar att det är främst i de 

naturorienterande ämnena och i matematik framgångarna i elevernas lärande blir goda om de 

utförs i en skolträdgård.  

I Fägerstams (2012, s. 51) doktorsavhandling gjordes en jämförelse på elevers 

ämneskunskaper i biologi på följande sätt. Två grupper av elever studerades, där den ena 

gruppen fick en lektion i biologi utomhus och den andra gruppen fick samma lektion i det 

traditionella inomhusklassrummet. Efter fem månader testades elevernas kunskaper i de båda 

grupperna. Resultatet visade att de elever som fick utomhusundervisning kunde beskriva 

aktiviteten med adekvata begrepp samt att de hade mer bestående kunskap från den aktuella 

lektionen än de som fick undervisning inomhus.  

En forskningsgrupp i Kalifornien intervjuade pedagoger på tre skolor om i vilka ämnen de 

använde skolträdgården i sin undervisning. 90% använde den när de undervisade i de 

naturvetenskapliga ämnena, 64% av pedagogerna använder den som ett verktyg i 

språkundervisningen, 60% för att undervisa om miljöfrågor, 59% i hälsofrågor och slutligen 

56% för att undervisa i matematik. Aktiviteter som dagboksskrivande var en av de saker som 

pedagogerna lyfte som en positiv aktivitet att göra (Graham, Feenstra, Evans & Zidenberg-

Cherr, 2004, s. 203).  

Jrene Rahm (2002, s. 168) gjorde 1996 en studie inom ett odlingsprogram för ungdomar i 

innerstaden. Odlingsprogrammet pågick under 8 veckor. 23 ungdomar i åldrarna 11 - 14 år 

delades in i grupper där varje grupp i tvåveckors intervaller tillsammans med vuxna ansvarade 

för fyra olika stationer. Stationerna bestod i: a) sådd och omvårdnad av plantor, b) skörd, c) 

marknadsföring och d) specialprojekt. Deltagarna lärde sig att förbereda jorden, plantera och 

sköta om växterna. Vid skörd fick de lära sig att känna igen skördeklara grönsaker samt hur 

de skördades på ett korrekt sätt. Ungdomarna fick kontakta lokala affärer och sälja 

grönsakerna. Specialprojekten bestod bland annat i att göra stengångar, plantera träd och ha 

guidade turer i trädgården. Sex ungdomar följdes, filmades och intervjuades under 

programmets gång (Rahm, 2002, s.169). Fokus låg på hur deltagarna pratade om den kunskap 

de fick under programmet, kontra det de lärde sig i skolan. Data visade att ungdomarna 

genom frågor och kommentarer själva skapade inlärningsmöjligheter under arbetet. Särskilt 

vanligt var detta under sådd, omskolning av plantor samt vid skörd (Rahm, 2002, s. 170). 

Genom att få arbeta i de fyra olika stationerna lärde sig ungdomarna till exempel vad bonden 

och torgförsäljaren gör varje dag. De lärde sig också hur en grönsak går från frö till tallrik. 
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Samtliga ungdomar inom projektet tyckte att det fanns ett värde i att få lära genom att arbeta 

med odling och skörd (Rahm, 2002, s. 175). Studien visade att ungdomarna blev medskapare 

av den inlärning som skedde snarare än konsumenter av fakta som påtvingats dem (Rahm, 

2002, s. 180).  

5.4 Vilka hinder finns för att använda sig av skolträdgården, skogen etc. i 
undervisningen? 

De hinder Perko (2012), Dillon et al. (2005) och Åkerblom (2005) visar i sina resultat är brist 

på tid, att arbetet för enskilda pedagoger blir överväldigande, brist på personligt engagemang 

och kunskap hos pedagoger, svårigheter i att visa eleverna sammanhanget mellan teori och 

praktik. Nedan beskrivs de olika delarna mer ingående.  

När det kommer till brist på tid och engagemang beskriver pedagoger i Perkos (2012, s. 38) 

studie att skolträdgården som en del av läroplanen är för tidskrävande när det kommer till 

planering, skötsel och efterarbete. Denna svårighet kan övervinnas genom gemensamt ansvar 

på en arbetsplats. Studien pekar på vikten av samarbete mellan skolledning och pedagoger när 

skolträdgården förs in i skolans verksamhet som ett pedagogiskt verktyg. En ensam pedagog 

kan inte sköta en skolträdgård ensam, alla inom skolan behöver samarbeta. Detta lyfter även 

Dillon et al. (2005, s. 40) som en anledning till att skolträdgårdsundervisning inte används 

fullt ut. Pedagogens eget intresse av och engagemang för odling är av stor vikt för att en 

skolträdgård ska ge ett lyckat resultat. Det är svårt att bedriva en skolträdgårdsverksamhet 

utan personer med kunskap om vad som krävs vid odling. Åkerblom (2005, s. 95 - 96) menar 

att skolan antingen behöver skaffa sig den kompetensen utifrån eller låta pedagoger få 

utbildning och fortbildning i ämnet.  

I Åkerbloms (2005, s. 76) doktorsavhandling lyfts två olika sätt att se på sig som pedagog 

fram. Den första kategorin pedagoger ser sig som en coach som tillsammans med eleverna i 

en jämbördig relation skapar möjligheter till kunskap. Här upplevs skolträdgården som något 

positivt. I den andra kategorin beskriver pedagogerna en rädsla i att sakna specifik kunskap i 

det de ska undervisa om. Detta i sin tur skapar en negativ inställning till undervisning 

skolträdgården. 

Arbete i en skolträdgård ger kunskapsinlärning på längre sikt, eleverna får själva plantera 

frön, se dem gro för att sedan skörda. Denna erfarenhet gör det möjligt för eleverna att skapa 

bestående kunskap. Elever idag arbetar mer digitalt, där handlar det om snabb 
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kunskapsinlärning för att nå kunskapskraven, vilket i sin tur kan leda till att eleverna har svårt 

att motiveras till skolträdgårdsarbete (Perko, 2012, s. 38).  
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6. Diskussion 

Följande kapitel är indelat i två delar. Inledningsvis diskuteras val av metod samt 

analysmaterial. Därefter följer en resultatdiskussion samt förslag på framtida forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie granskas både internationell och nationell forskning, detta för att få en 

bredd på studiens resultat. Problematiken med att använda sig av internationell forskning kan 

vara att den inte relaterar till våra styrdokument men pedagogiken är ändå densamma.  

Att en studie visar validitet menas att det är syftet i studien som verkligen har undersökts och 

att det resultat studien visar hänger ihop med studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 

2013, s. 50). Den här studiens validitet visas genom de urvalskriterier vi har utgått från när vi 

analyserat forskning som varit relevant för syftet av litteraturstudien.  

Vi har valt att analysera både nyare och äldre forskning för att se hur undervisning i 

skolträdgård och skogsmiljö etc. påverkat elever över en längre tidsperiod. Ett kritiskt 

moment här är att styrdokumenten som fanns då inte är aktuella idag. Vi valde ändå att 

använda oss av dessa då vi anser att barn idag borde påverkas av naturen på samma sätt som 

för 15 år sedan. 

Vi märkte under arbetets gång att vissa forskare återkom vid flera studier. Bland annat fanns 

Faber-Taylor och Kuo nämnda vid forskning där barn med särskilda behov studerades. Vi 

valde att enbart analysera delar av den här gruppens forskning, för att de inte skulle bli 

överrepresenterade i den här litteraturstudien.  

Några av studierna är gjorda under en kort period, hade de pågått under en längre tid kan det 

hända att resultatet blivit ett annat. Vi har försökt hitta studier som bedrivits under en längre 

tidsperiod också, detta för att få ett mer tillförlitligt svar på våra frågeställningar. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka, sammanställa och presentera forskning 

som visar vilka effekter undervisning i skolträdgård, skogsmiljö etc. har för elever i 

grundskolan. Vi har även tittat på vilka effekter undervisning i skolträdgård, skogsmiljö etc. 

har för elever med särskilda behovs inlärning. 
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Vår analys visar att barn lär sig bäst när de får använda alla sina sinnen, främst genom känseln 

då de använder sina händer. I resultatet framgår det att undervisning i skolträdgården, där 

eleverna själva får vara medskapare, höjer deras koncentrations- och observationsförmåga. 

Förutsättningen för kunskapsinhämtning ökar då. Detta bekräftas bland annat av Fägerstam 

(2012), Perko (2012) och SEER (2005) som gjort undersökningar där elevers ämneskunskaper 

efter utomhusundervisning mätts mot kontrollgrupper och då visat ett betydligt högre 

testresultat i bland annat matematik och biologi. Elever som har undervisats i skolträdgård 

eller skogsmiljö visar en bättre förmåga att koppla ihop det praktiska arbete de utför med 

teorin de läser. De visar även på en bättre begreppsförmåga.  

Vid analysen av materialet har vi fått kunskap om att praktiskt arbete utomhus gynnar barns 

inlärning på många olika sätt. Bland annat ger det barn, som har svårt att genom egen fantasi 

producera texter, något att relatera till vid skapandet av berättelser. Flera av de lärare som har 

deltagit i de olika studierna påtalar att undervisning i skolträdgård och i skogsmiljö etc. skapar 

större möjlighet för elever att lyckas med sitt skolarbete. Eleverna har lättare att komma ihåg 

saker när de har något att relatera till och detta gynnar dem både vid provtillfällen men även i 

deras läs och skrivkunskaper (Turtle et al., 2015; Dillon et al., 2005; SEER, 2005; Maller 

&Townsend, 2006; Fägerstam, 2012; Rahm, 2002). 

Ur resultatet går det att utläsa att samarbetsförmågan påverkas positivt vid ett arbete i 

skolträdgården där man behöver interagera för att nå ett lyckat resultat. Utifrån våra egna 

erfarenheter vid verksamhetsförlagd utbildning har vi sett att grupparbeten av olika slag 

förekommer vid flera tillfällen under skoldagen. Interaktionen mellan elever är något de flesta 

skolor förespråkar i dag då detta skapar större möjlighet till ny kunskapsinhämtning. När 

elever arbetar i grupp delar de med sig av sina erfarenheter och diskuterar med varandra. 

Genom sådana här samtal skapas en annan förståelse än bara den teori som förmedlas av 

läraren framme vid tavlan. Vi ser här att undervisning i en skolträdgård, skogsmiljö etc. är ett 

bra tillfälle att öva på att arbeta i små och lite större grupper genom ett laborativt och 

undersökande arbetssätt. 

När det kommer till de elever med särskilda behov och med diagnosen ADHD, visar 

resultaten att dessa barn gynnas på ett flertal sätt genom att delta i undervisning som sker en 

skolträdgård eller skogsmiljö. Det som framkommit ur den här litteraturanalysen är att 

koncentrations- och självkontrollsförmågan ökar väsentligt och att detta ger dem en större 

chans att kunna samarbeta med sina klasskamrater utan att tappa kontroll över sin ilska. Det 
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ger dem också mer utrymme, om det behövs, att komma bort från gruppen och finna ro i 

trädgården och detta kan de göra utan att bli utpekade som ” de stökiga”. Dock visar resultatet 

att det har betydelse i vilken miljö utomhusaktiviteten sker, för att barnen ska få bästa möjliga 

effekt på deras kontroll av ilska samt på deras koncentrationsförmåga. Här framgår det i 

Faber-Taylor och Kuos (2009) undersökning att barnen får bäst effekt av utemiljön när de 

befinner sig i natur/ skogsmiljö. Här anser vi att det blir vår uppgift som yrkesverksamma 

lärare, att med omsorg välja ut det utomhusklassrum som gynnar de här elevers lärande mest. 

Elever med särskilda behov kopplar ofta ihop skolan med misslyckande. I skolträdgården får 

de en chans att skapa något som har betydelse för deras inlärning. Då de får se att det arbete 

de lägger ner ger resultat i form av blommor eller grönsaker höjs deras självkänsla. Detta är 

värdefullt hos elever där misslyckanden är vanligt förekommande, då vår studie visade att 

denna positiva känsla följer med eleverna in i det traditionella klassrummet.  

Ingen av de studier vi har analyserat lyfter de få procent av elever som upplever att 

undervisning i exempelvis en skolträdgård inte påverkar deras lärande. Hos oss väckte det 

funderingar kring vad det är som ger det resultatet och varför det inte studeras.  

När vi som lärare ska undervisa i ett klassrum där det finns barn med särskilda behov är det 

viktigt att ha ett öppet sinne och att vara kreativ i vårt sätt att undervisa. Det har visat sig vara 

lättare att kunna möta alla barn där de är när undervisning sker i naturen. I en skolträdgård 

eller i skogsmiljö tror vi att det går att vara både kreativ och öppen inför barnens intressen och 

behov.  

Som framtida lärare har vi funderat på hur vi vill använda oss av skolträdgården som ett 

pedagogiskt verktyg. Vi ser stora fördelar här men att det kräver samarbete med kollegor och 

skolledning för att kunna driva till exempel en skolträdgård. Vi tror att det krävs ett stort 

personligt intresse samt engagemang för att inhämta den kunskap detta arbete kräver. Ett 

alternativ till skolträdgården är att använda sig av en skogsträdgård. En skogsträdgård kräver 

inte lika mycket underhållsarbete som en skolträdgård. I ett forskningsprojekt som bedrivits 

med elever i åldern sju till åtta år, visas vilka fördelar undervisning i skogsträdgård har för 

barns förståelse kring de olika organismer som förekommer i skogsträdgården (Almers & 

Askerlund, 2016). Därför ser vi att det här är en viktig och intressant lärmiljö.  

Som samhället ser ut idag finns möjligheten till kunskapsinhämtning och samtal med andra 

pedagoger som bedriver den här sortens verksamhet i diverse forum på internet. Vårt resultat 
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visar att skolpersonalens attityd till undervisning i skolträdgård, skogsmiljö etc. är av stor 

betydelse. Här ser vi studiedagar som tillfällen att engagera och utbilda skolans personal.  

Vi har i detta arbete valt att lyfta vilka effekter undervisning i skolträdgård och skogsmiljö 

etc. har på elevers inlärning. Ett framtida forskningsområde är att se hur verksamma lärare 

använder sig av skolträdgården och skogen i sin undervisning. Det som är mest intressant 

enligt oss är hur läraren använder sig av till exempel en skolträdgård i sin undervisning i 

matematik samt i de naturorienterande ämnena, då vi ser stora möjligheter här. 

 

"I don't have ADHD when I'm out in the woods" - David, aged 14  

(Forest school association, u.å.) 
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trädgårdsarbete 
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