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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie var att undersöka 
uppfattningar av skogsträdgårdsverksamhet som 
pedagogisk idé, samt att jämföra resultatet med 
den tidigare forskningen om traditionell 
skolträdgårdsverksamhet. I studien diskuteras om 
skogsträdgårdsverksamhet skulle kunna 
kompensera för de negativa aspekter som tidigare 
forskning visat att skolträdgårdsverksamhet har. 
Attention Restoration Theory (ART) bildade 
teoretisk bakgrund till valet av studiens inriktning. 
Utifrån en kvalitativ ansats genomfördes 
semistrukturerade intervjuer samt ett spontant 
samtal. Respondenternas utsagor utgjorde studiens 
empiriska material. Genomförandet av studien 
inspirerades av den fenomenografiska ansatsen 
samt delar från grounded theory. Studiens resultat 
visar vilka förutsättningar som behövs för att 
bedriva skogsträdgårdsverksamhet, på vilka sätt 
skogsträdgården ses som en plats för lärande samt 
vilka effekter skogsträdgårdsverksamheten har på 
elever. Detta resultat är till stora delar 
samstämmigt med tidigare forskning om 
skolträdgårdsverksamhet i pedagogiskt syfte. Det 
finns dock en stor skillnad. Skogsträdgården 
kräver inte lika mycket skötsel. 

ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate perceptions 
of forest garden activity as an educational idea, and 
also to compare the result with the recent research 
about traditional school garden activity. In addition, 
the study also discuss whether forest garden activity 
can compensate for the negative aspects that 
previous research has shown that school garden 
activity have. Attention Restoration Theory (ART) 
formed the theoretical background to the selection 
of the study’s focus. Based on a qualitative 
approach the study was completed by semi-
structured interviews and a spontaneous 
conversation. The statements of the respondents’ 
represent the study’s empirical materials. Parts from 
the phenomenographic approach and parts from 
grounded theory inspired the implementation of the 
study. The study’s result demonstrate the conditions 
needed to carry out forest garden activity, in which 
ways a forest garden is seen as a place of learning 
and which effects the forest garden activity have on 
pupils. This result is largely consistent with previous 
research of school garden activity for educational 
purposes. There is however a big difference. The 
forest garden does not require as much 
maintenance. 
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1 Inledning  
Vi träder in genom den välkomnade porten till skogsträdgården. Där möts vi av ett myller; elever, 

lärare, utomhuspedagoger och spontana besökare är i full färd med att upptäcka djurens och 

växternas värld. Några elever balanserar på en vinglig träbrygga för att fylla sina vattenkannor, 

andra gräver nyfiket i jorden för att jaga efter gråsuggor, maskar och andra intressanta småkryp. 

En pojke kommer snabbt fram och visar stolt upp de skördade grödor han samlat i sin flätade 

korg och erbjuder oss att smaka på körvel. En humla surrar förbi vid våra huvuden och flyger 

iväg för att hjälpa entusiastiska elever och pedagoger i deras ängsodling. Samtidigt i detta myller 

hör vi ett skrik av skräckblandad förtjusning som följs av kommentaren: ”Ahh, fy vad äckligt, ta 

bort den där slemmiga skogssnigeln”.     

Att möta naturen innebär en oförutsägbarhet som väcker spänning, nyfikenhet och motivation 

som innebär lärande men även, förhoppningsvis, en positiv inställning till naturen och allt 

levande (Ekvall, 2012). Forskning visar att man mår bra när man är ute (Ottoson & Ottoson, 

2006). Varför inte då utnyttja detta i undervisningen? Dagens barn är inte ute lika ofta som förr 

(SIFO, 2005), och spenderar mycket tid i skolan. Skolpersonalen har i detta sammanhang en 

nyckelroll genom att erbjuda utomhuspedagogisk verksamhet (Ekvall, 2012). Utomhuspedagogik 

kan bedrivas i olika pedagogiska uterum. Det uterum som denna uppsats handlar om är 

skogsträdgården.  

Studien grundar sig i ett allmänt intresse för elevers lärande utomhus. Dessutom finns inte 

mycket forskning om skogsträdgårdsaktivitet i pedagogiskt syfte. I en tidigare studie undersöktes 

den traditionella skolträdgårdsverksamhetens positiva effekter på skolresultat, hälsa och social 

utveckling av elever i grundskolan (Koskinen & Persson, 2014). Forskningen visar även på hinder 

och problem med verksamheten (Blair, 2009; Bredberg, 2000; Graham & Zidenberg-Cherr, 2005; 

Lindholm, 1995; Åkerblom, 2003; Åkerblom, 2005). Denna studie avser bland annat att ge 

underlag för en diskussion om skogsträdgårdsverksamhet skulle kunna kompensera för de 

negativa aspekter som tidigare forskning visat att traditionell skolträdgårdsverksamhet har. 

Dessutom diskuteras om skogsträdgårdsverksamhet är en resurs för lärande och hur eleverna 

påverkas av aktiviteten.  

Datainsamling till denna studie har skett genom semistrukturerade intervjuer med en 

projektledare, en utomhuspedagog, två lärare samt genom ett spontant samtal med 

utomhuspedagogen. Inspelade intervjudata transkriberades. Detta datamaterial analyserades 

kvalitativt.  
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Eftersom forskningsområdet utomhuspedagogik är stort krävs vissa avgränsningar. Denna studie 

undersöker uppfattningar som aktörer i projekt Bärfis har om en skogsträdgård i pedagogiskt 

syfte. Resultatet jämförs dock med ett annat uterum, skolträdgården.  

Studiens resultat studerar vilka förutsättningar som behövs för att bedriva 

skogsträdgårdsverksamhet i pedagogiskt syfte, på vilka sätt skogsträdgården ses som en plats för 

lärande samt vilka effekter skogsträdgårdsverksamheten har på elever.   

2 Syfte och frågeställningar  

2.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka uppfattningar av skogsträdgårdsverksamhet som 

pedagogisk idé, samt att jämföra resultatet med den tidigare forskningen om traditionell 

skolträdgårdsverksamhet.    

2.2 Frågeställningar 
x Vilka förutsättningar krävs för att bedriva verksamheten i ett skogsträdgårdsprojekt 

(organisation, material, kostnad och tid)? 

x På vilka sätt upplevs skogsträdgården som en plats för lärande?  

x Vilka effekter har skogsträdgårdsverksamhet på eleverna? 

3 Bakgrund 
I takt med att grönområden krymper, bland annat som ett resultat av städers bebyggelse, minskar 

möjligheterna att vistas i naturen (Ekvall, 2012). Svenska institutet för opinionsundersökningar 

(SIFO) genomförde under 2005 en statistisk undersökning om barns och ungdomars fritid och 

lek. Undersökningen visade bland annat att flertalet föräldrar anser att barn vistas mindre 

utomhus än förr (SIFO, 2005). Eftersom att barn och ungdomar spenderar mycket tid i skolan 

kan därför skolan kompensera för denna brist på utomhusaktivitet (Ekvall, 2012). 

De flesta människor delar uppfattningen att naturen har en positiv effekt på människans hälsa. 

En rask promenad i den fria naturen ger en lugn känsla i kroppen. Varför vi mår bra i naturen, är 

dock en fråga som är svårare att redogöra för (Ottoson & Ottoson, 2006). Det finns två teorier 

om detta, Attention Restoration Theory (ART) och psykoevolutionär teori, som beskrivs nedan. Dessa 

teorier bildar teoretisk bakgrund till valet av studiens inriktning (Rienecker & Stray Jørgensen, 
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2014). Efter det beskrivs utomhuspedagogik som begrepp. Utomhuspedagogik som 

undervisningsform är inte ett nytt fenomen, den sträcker sig långt tillbaka i tiden vilket visas i en 

kort historisk tillbakablick. Därefter följer en kort redovisning av hur utomhuspedagogik kan 

kopplas till innehållet i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 

2011). Avslutningsvis beskrivs de två i denna studie aktuella uterummen skolträdgården och 

skogsträdgården samt projekt Bärfis, det konkreta projekt som undersöks i denna studie.  

3.1 Teori om varför vi mår bra i naturen 

3.1.1 Bearbetning av sinnesintryck – Attention Restoration Theory 
 

Forskning kring naturens positiva effekter tog fart i och med makarna Rachel och Stephen 

Kaplans studie av deltagare i ett vildmarksprojekt för ungefär 35 år sedan (Ottoson & Ottoson, 

2006). Slutsatsen av studien visar att naturen har restorativa effekter (Kaplan & Kaplan, 1989). 

Restorativa effekter innebär att naturen har återuppbyggande effekter på människan, vilket 

innebär att den ger avkoppling, kraftpåfyllning och återhämtning (Ottoson & Ottoson, 2006). 

Utifrån sina forskningsresultat formulerade makarna Kaplan en teori – Attention Restoration 

Theory (ART). De menar att människan bearbetar alla sinnesintryck på två olika sätt. Det ena 

genom riktad uppmärksamhet (Kaplan & Kaplan, 1989). Denna uppmärksamhet används i 

människans vardag, till exempel när det är viktigt att komma ihåg att köpa bröd på vägen hem 

från arbetet. Aktiviteter liknande denna kostar mycket energi, då hjärnan måste arbeta på högvarv 

(Ottoson & Ottoson, 2006). Det andra sättet att bearbeta sinnesintryck är genom spontan 

uppmärksamhet. I motsats till riktad uppmärksamhet kräver spontan uppmärksamhet försumbar 

energi (Ottoson & Ottoson, 2006, s. 20). Spontan uppmärksamhet använder människan i 

avkopplande situationer i naturen. Ottoson och Ottoson (2006, s. 20) beskriver denna 

uppmärksamhet på följande sätt: ”När man sitter vid havsstranden eller på en stubbe i skogen 

möts man visserligen […] av information i form av olika sinnesintryck, men det är information 

som inte skriker åt oss: se hit, se hit. Den mjuklandar i våra sinnesorgan och tas omhand av 

hjärnans system för spontan uppmärksamhet”. Det är viktigt att finna dessa situationer emellanåt 

i vardagen, då det annars finns risk för att den riktade uppmärksamheten tar över och då är risken 

att hjärnan överbelastas, vilket kan leda till mental utmattning (Kaplan & Kaplan, 1989).  

3.1.2 Urhemmet ger trygghet – Psykoevolutionär teori 
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Makarna Kaplans studie banade väg för andra revolutionerande studier. Bland dessa är Roger 

Ulrichs studie av patienters tillfrisknande på ett sjukhus i Pennsylvania, USA av särskilt intresse. 

Han undersökte två patientgrupper. De patienter vilka hade utsikt över grönskande natur 

tillfrisknade snabbare än en grupp vilka hade utsikt över en slät tegelvägg (Ulrich, 1984). Därmed 

blev forskningsresultatet samstämmigt med makarna Kaplans resultat – naturen är restorativ. 

Dock hade Ulrich en annan teori om varför naturen är bra för människan. Han förklarade detta 

utifrån en evolutionär infallsvinkel. ”[…] naturtyper som liknar den natur som omgav människan 

i hennes »urhem« och gav henne trygghet där, [ger fortfarande] hjärnan omedvetna faran-över-

signaler som kan dämpa stress och anspänning” (Ottoson & Ottoson, 2006, s. 8). 

3.2 Utomhuspedagogik som begrepp  
Utomhusmiljön har alltid varit rum för inlärning varför det faller sig naturligt att också i 

skolsammanhang lära sig utomhus (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Utomhuspedagogik beskrivs 

som ”ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion 

grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer” (Linköpings universitet, 2015). Detta 

innebär att lärandets rum flyttas från det traditionella klassrummet ut till naturen (a.a.). Det är 

även viktigt att eleverna får möjlighet att reflektera över sina upplevelser. Vilket påpekas av 

Dahlgren (1997, s. 40): ”För att erfarenhet ska kunna förvandlas till kunskap krävs just reflektion. 

Utomhuspedagogiken har en potential som, om den realiseras genom pedagogisk medvetenhet, 

kan gynna det meningsfulla lärandet”.  

Anledningar till att bedriva undervisning utomhus är många. Åkerblom menar att man i 

undervisningen ute får möjlighet att ”gripa för att begripa” (Åkerblom, 2003, s. 21). Utomhus ges 

eleverna möjlighet att använda alla sina sinnen, något som stärker lärandet (Lättman-Masch & 

Wejdmark, 2007). En annan anledning är att samarbete och diskussioner mellan eleverna blir ett 

naturligt inslag (a.a.). Enligt skolans styrdokument ska undervisningen anpassas efter varje elevs 

behov och därför bör även olika undervisningsformer användas (Skolverket, 2011). 

Utomhuspedagogik kan för vissa elever passa som en ypperlig inlärningsmetod. Pedagogiken kan 

användas i alla ämnen och ämnen kan med fördel integreras med varandra. Naturvetenskaplig 

undervisning passar utmärkt att bedrivas i utomhusmiljö genom att man ger möjlighet för 

eleverna att uppleva fenomenen i deras rätta miljö. Förutom rent positiva effekter på inlärning 

bidrar utomhuspedagogik också med hälsomässiga effekter, till exempel ökad fysisk aktivitet och 

ökat självförtroende (Lättman-Masch & Wejdmark, 2007).  

3.2.1 Historisk tillbakablick 
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Nutida forskare menar liksom Aristoteles (384-322 f. Kr) att utomhuspedagogiken tar till vara 

helhetsperspektiv och låter alla sinnen vara delaktiga (Brügge & Szczepanski, 2007). I Didactica 

Magna (1657), den stora undervisningsläran, beskriver Johan Amos Comenius (1592-1670) de 

olika sinnenas betydelse: 

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

Längre fram i historien, resonerade Rousseau (1712-1784) i likartade banor. Han framhöll att det 

var viktigt att elever fick en verklighetsnära undervisning. Därför förespråkade han inte 

bokläsning. Han argumenterade för att eleverna skulle lära sig genom att använda sina fötter, 

händer och ögon (Szczepanski, 2007). Flera andra framstående pedagoger har genom tiderna lyft 

fram vikten av utomhuspedagogik. Ellen Key (1849-1926), John Dewey (1859-1952), Maria 

Montessori (1870-1952) och Célestine Freinet (1896-1966) menade att alla sinnen borde aktiveras 

i undervisningen och att handens kunskap bidrar med ett effektivt lärande (Szczepanski, 2007).  

3.3 Det pedagogiska uterummet  
För att möjliggöra olika slags lärande i skolan behövs olika typer av pedagogiska rum. 

Pedagogiska rum kan vara alltifrån det traditionella klassrummet till skolträdgårdar (Åkerblom, 

2003). Alltså en plats där någon form av undervisning sker. Uterummet är ett vitt begrepp vilket 

kan innefatta flera olika definitioner. Det kan vara en trädgård, en fotbollsplan eller en park. Men 

gemensamt för alla definitioner är att det är platser vilka är belägna utomhus. När platserna 

används som ett verktyg för undervisning förvandlas platsen till ett pedagogiskt uterum. Beroende 

på var det pedagogiska uterummet är placerat har det olika pedagogiska möjligheter och 

didaktiska förutsättningar (Sandell, 2004).  

3.3.1 Skolträdgården som pedagogiskt uterum 
 

I denna studie betecknas skolträdgården som ett pedagogiskt uterum, varför 

skolträdgårdsverksamhet är utomhuspedagogik. En skolträdgård definieras i studien som ”en 

plats utomhus, vilken iordningställts för att fungera som ett pedagogiskt uterum. Pedagoger och 

elever återkommer vid upprepade tillfällen till en och samma plats för att odla och sköta 

skolträdgården. Odlingen i sig är inte det enda målet med aktiviteten” (Koskinen & Persson, 

2014, s. 3).  
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I vår litteraturstudie Skolträdgården – Skolträdgårdsarbetets positiva effekter på skolresultat, hälsa och social 

utveckling för elever i grundskolan (Koskinen & Persson, 2014) framkom att forskning kring ämnet 

visar på positiva effekter på elevers skolresultat, hälsa och sociala utveckling. Undersökningen 

grundas på en doktorsavhandling, en licentiatavhandling och 10 vetenskapliga tidskriftsartiklar. 

Redogörelsen av de olika vetenskapliga texterna redovisas genom tre huvudområden; skolresultat, 

hälsa och social utveckling. I huvudområdet skolresultat beskrivs att elever förbättrar sina resultat 

i de naturorienterande ämnena, att skolträdgården fungerar som en språngbräda för inhämtning 

av ny kunskap och att den fungerar som ett motivationshöjande verktyg. Det resulterar även i 

ökad koncentrationsförmåga. I skolträdgården är det enkelt att integrera flera ämnen vilket 

studien visat gynnar skolresultaten. I huvudområdet hälsa visar resultatet att 

skolträdgårdsverksamhet bidrar med ökad fysisk aktivitet och förändrade matvanor. Det sista 

huvudområdet, social utveckling, visar att skolträdgården fungerar som en social mötesplats där 

möjligheter ges till nya sociala situationer och relationer. Det bidrar även med minskad 

etnocentrism och ökad självkänsla eftersom att eleverna lär sig att samarbeta i och med 

skolträdgårdsverksamheten (Koskinen & Persson, 2014).  

Som synes av ovanstående resultat undersöktes enbart skolträdgårdsarbetets positiva effekter. 

Forskning har dock visat på hinder med verksamheten. Ett hinder är att vissa lärare som arbetat 

med skolträdgård har uttryckt att det krävs mer kunskap, inspiration och erfarenhet för att de är 

ovana vid arbetssättet (Bredberg, 2000; Graham & Zidenberg-Cherr, 2005). En orsak till detta 

skulle kunna vara att utomhusmiljön ses som otrygg i jämförelse med inomhusmiljön (Blair, 

2009). Vidare menar vissa att det ställs andra krav på planering (Åkerblom, 2003; Lindholm, 

1995). Eftersom lärarna ofta har stora undervisningsgrupper att hantera upplevs även detta som 

en svårighet. Det kan innebära att det behövs mer personal än vid inomhusundervisning 

(Bredberg, 2000). Dessutom är skolträdgårdsverksamhet en dyr investering, rent kostnadsmässigt 

(Åkerblom, 2005). Om sådan verksamhet skall komma till stånd måste skolledningen prioritera 

detta framför andra investeringar, eftersom det finns begränsade resurser (Lindholm, 1995). Vissa 

lärare anser också att det finns andra områden som bör prioriteras framför 

skolträdgårdsverksamhet (Åkerblom, 2005). Att arbeta i en skolträdgård är enligt vissa lärare 

också en arbetskrävande och tidskrävande utmaning då skolträdgården kräver mycket skötsel 

(Åkerblom, 2003; Graham & Zidenberg-Cherr, 2005). Dessutom kräver trädgården skötsel året 

om något som är problematiskt och kritiskt under till exempel sommarlov (Åkerblom, 2005).  

3.3.2 Skogsträdgården som pedagogiskt uterum 
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En skogsträdgård är precis som en skolträdgård ett uterum och en odlingsplats. Till skillnad från 

en skolträdgård syftar skogsträdgården till att kopiera den mångfald och det samspel mellan 

organismer som finns i en skog, eller snarare vid ett skogsbryn (Skogsträdgårdens vänner, u.å.). I 

en skogsträdgård odlas ätliga växter, bland annat frukter, bär och nötter. Dessa bildar tillsammans 

ett naturligt ekosystem (a.a.). Alla växter som odlas i en skogsträdgård är nyttoväxter 

(Skogsträdgårdens vänner, u.å.), det vill säga växter som människan på något sätt kan dra nytta av 

(Nationalencyklopedin, 2015). Träd, buskar och örter är placerade i lundar för att maximera den 

mängd solljus som når dem så att fotosyntesen får en skjuts (Skogsträdgårdens vänner, u.å.). 

Grundtanken är att man ska tillvarata de naturliga tjänster som växter och djur kan göra för 

varandra men också för oss människor. Samtidigt är tanken även att så lite energi och resurser 

som möjligt ska behöva användas, detta inbegriper då även mänsklig arbetskraft (Almers & 

Askerlund, 2015). Detta betyder att skogsträdgården till stor del sköter sig själv (Skogsträdgårdens 

vänner, u.å.).  

Denna odlingsform grundar sig på idén om permakultur, ett designverktyg där man använder sig 

av naturens ekosystem som modell när man odlar. Tanken är att permakultursystemet skall bidra 

till ett hållbart samhälle där människan odlar sin egen mat genom att ta tillvara på de naturliga 

processer som sker i naturen. Samarbete människor emellan och mellan människa och natur är en 

del av permakulturens idé (Whitefield, 2000). 

3.4 Vad säger läroplanen? 
I och med att det inte är uttryckt i läroplanen vart undervisning ska bedrivas (Skolverket, 2011) 

har lärarna möjlighet att använda skogsträdgården som pedagogiskt uterum. Eftersom 

skogsträdgården inte är angiven i läroplanen måste lärarna själva tolka och koppla läroplanen till 

undervisningsinnehållet i skogsträdgården.  Just skogsträdgårdsverksamhet skulle kunna kopplas 

till flertalet syften i läroplanen. De naturorienterande ämnenas syfte passar självfallet. Geografi är 

ett annat exempel, bland annat eftersom eleverna genom undervisningen skall utveckla kunskaper 

om hur ”människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och 

människors levnadsvillkor” (Skolverket, 2011, s. 159). I syftestexten i kursplanen för matematik 

står det att elever skall utmanas till att använda matematikens begrepp i olika sammanhang 

(Skolverket, 2011). I en skogsträdgård kan eleverna få nytta av matematikkunskaper på många 

olika sätt, till exempel genom att skapa diagram för att följa en växts längd. Undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa skall bland annat syfta till att eleverna vistas i naturen samt att de utvecklar 

goda levnadsvanor, något som blir naturliga inslag vid skogsträdgårdsaktivitet. På liknande sätt 
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skulle alla ämnessyften kunna kopplas till undervisning i en skogsträdgård, varför 

skogsträdgårdsverksamhet står i överensstämmelse med läroplanens intentioner.   

3.5 Projekt Bärfis 
I Höör kommun i området Holma har en skogsträdgård funnits sedan tio år tillbaka. Den anlades 

hösten 2004 med stöd från Jordbruksverket. Skogsträdgården är en så kallad 

demonstrationsträdgård där olika odlingsmetoder och växter testas för att man ska lära sig mer 

om odling i denna typ av miljö (Skogsträdgårdens vänner, u.å.). Kärnan i skogsträdgården består 

av sex olika lundar som är formade på ett sätt som ger maximal solinstrålning. Växter, örter och 

träd i dessa planteras i de lägen där de trivs allra bäst (a.a.).   

 

                     Figur 1. Skogsträdgården i Holma 

         (Koskinen & Persson, april 2015) 

Flera personer är inkopplade i arbetet med skogsträdgården. En av nyckelpersonerna är Björn 

Wahlström. I samarbete med den Glokala Folkhögskolan i Malmö och med stöd från Allmänna 

Arvsfonden startade han det treåriga projektet Bärfis (B. Wahlström, personlig kommunikation, 23 

april, 2015). Projektet omfattar sex anställda som tillsammans driver projektet i syfte att ”stärka 

barn och ungdomar i deras roll som aktiva medskapare i uppbyggandet av ett hållbart samhälle 

och skapandet av ett värdigt framtida liv” (Bärfis, u.å.b). Målet är att skogsträdgården i Holma ska 
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fungera som en lärmiljö där elever lär sig att samarbeta med sina kamrater och med naturen (a.a.). 

Detta är helt i samklang med en del av permakulturens idé. Tanken med projektet är att barn och 

ungdomar från Malmö och Höör ska få möjlighet att besöka och utveckla skogsträdgården i 

Holma (Arvsfonden, 2015).  

Ett besök i skogsträdgården inleds med att eleverna åker buss från sin skola till Holma. 

Dessförinnan har eleverna fått ett besök av en av Bärfis utomhuspedagoger som berättar om vad 

en skogsträdgård är och vad man kan finna där. Väl i skogsträdgården delas eleverna in i grupper. 

Grupperna genomför mindre projekt i skogsträdgården. Exempel på projekt är att göra 

insektshotell eller att hjälpa till att 

plantera växter. Tillsammans äter 

eleverna sedan medhavd lunch 

från skolan, kompletterad med 

skördade grödor från 

skogsträdgården. Efter måltiden 

ges eleverna möjlighet att välja 

fritt mellan olika aktiviteter. 

Dessa aktiviteter kan till exempel 

vara att vattna grödor, leta efter 

småkryp eller gå på jakt efter 

smarriga grödor att stoppa i 

munnen. Aktiviteterna i skogsträdgården relaterar till 

tre grundläggande teman som projekt Bärfis utgår 

från: att fånga solen, den levande jorden och myller. 

Det förstnämnda handlar om att växterna behöver solljus för att kunna växa, det andra om att 

skapa en levande och bördig jord och det sistnämnda handlar om hur småkryp hjälper till i det 

ekologiska systemet. Tanken med att fokusera på dessa teman är att eleverna skall lära sig om 

olika ekologiska samband. Dagen avslutas med en gemensam samling för att avrunda dagen 

innan det är dags att återvända till skolan. Ibland tar eleverna med sig småkryp eller växter till den 

miniskogsträdgård som skapats på den egna skolan.  

3.5.1 Miniskogsträdgård som pedagogiskt uterum  
 

Figur 2. Fjärilsrabatt i skogsträdgården i Holma 

(Koskinen & Persson, april 2015) 
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För att eleverna kontinuerligt ska kunna arbeta med skogsträdgårdsverksamhet föddes idéen att 

anlägga miniskogsträdgårdar på elevernas skolgårdar. En 

miniskogsträdgård är en liten ruta på skolgården där eleverna får 

möjlighet att tillsammans på ett enkelt sätt skapa ett litet 

ekosystem på samma sätt som man gör i den stora 

skogsträdgården i Holma. Det som behövs är ett fruktträd, några 

bärbuskar och fleråriga örter. Eftersom den anläggs på skolgården 

är den tillgänglig nära klassrummet. Där kan eleverna studera livets 

förutsättningar och djur och natur på nära håll. Dessutom ger 

miniskogsträdgården stora möjligheter att aktivt använda den vid 

undervisning i flera ämnen (Bärfis, u.å.a). Utomhuspedagoger 

från projektet Bärfis hjälper till vid anläggning av trädgårdarna. 

Till en början ansvarar de för både planering och uppbyggnad. 

Allt eftersom tiden går är tanken att de överlämnar detta ansvar till skolorna, lärarna och eleverna. 

Syftet med miniskogsträdgårdarna är att verksamheten ska fortlöpa även efter att projektet Bärfis 

avslutats.   

4 Metod och material  
Utifrån en kvalitativ ansats och med inspiration från delar av fenomenografin (Marton, 1981; 

Uljens, 1989) har fyra semistrukturerade intervjuer genomförts med en projektledare, en 

utomhuspedagog och två lärare. Intervjusvaren utgör en del av det empiriska materialet, ett 

spontant samtal med utomhuspedagogen en annan del. Svaren visar respondenternas olika 

uppfattningar av fenomenet skogsträdgård, varför det är intressant att se på olikheter i deras svar. 

Materialet har analyserats bland annat med hjälp av kodning, som är en del av grounded theory 

(Bryman, 2011). Först beskrivs metoder som använts i forskningsprocessen och sedan redogörs 

för intervjuundersökningens genomförande och analysen av insamlade data.  

4.1 Metoder i forskningsprocessen 
Intervju används som metod i denna studie för att få en förståelse av hur respondenterna 

upplever skogsträdgårdsverksamhet. I denna studie används den kvalitativa forskningsintervjun 

eftersom syftet är att undersöka de intervjuades olika erfarenheter och förståelse av ett specifikt 

objekt eller fenomen. En metafor kan användas för att beskriva forskningsprocessen: 

I resenärmetaforen är intervjuaren en resenär på väg till ett avlägset 

Figur 3. Miniskogsträdgård på en 
skolgård i Malmö 

(Bärfis, u..å.b) 
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land och en berättelse som ska förtäljas vid hemkomsten. 
Intervjuaren-resenären vandrar genom landskapet och inleder samtal 
med de personer han träffar på. Han utforskar landets många 
regioner, strövar fritt omkring, i okänt territorium eller efter karta. 
Intervjuaren-resenären vandrar runt med de lokala invånarna, ställer 
frågor och uppmuntrar dem att berätta sina egna historier om sin 
livsvärld […] (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 64). 

 

Intervjuaren kan därmed ses som en medskapare till intervjuns resultat (Starrin & Renck, 1996). 

Utan intervjuarens nyfikenhet och frågor skulle inte berättelsen generera en förståelse av 

respondenternas erfarenheter. En fördel är att metoden medger rika beskrivningar av de 

intervjuades erfarenheter (Bryman, 2011).  

Det finns olika slags kvalitativa intervjuer. Ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade 

intervjuer är två exempel (Bryman, 2011). För denna studie lämpar sig den semistrukturerade 

intervjun eftersom den är att föredra när man har ett tydligt syfte med intervjun och när man vill 

ge utrymme för respondenten att lägga till egna tankar utöver de som genereras i 

intervjufrågorna. Intervjuguiden vilken är vanlig vid semistrukturerade intervjuer fungerar som en 

mall, vilket innebär att snarlikt innehåll tas upp i alla intervjuer trots att det är olika personer som 

intervjuar (Bryman, 2011). 

4.2 Intervjuundersökningen i forskningsprocessen 

4.2.1 Urval  
 

Med anledning av att skogsträdgårdsverksamhet i pedagogiskt syfte är sällsynt förekommande, 

begränsades vårt urval av forskningsobjekt. Kontakten med projekt Bärfis skedde via forskare på 

Högskolan i Jönköping. Respondenter för intervjuerna valdes så att deras olika roller skulle spegla 

deras syn på arbetet i skogsträdgården. Respondenter bör väljas så att olika värderingar och 

erfarenheter erhålls av det fenomen som studeras (Trost, 2010). Den första kontakten med 

projekt Bärfis var med en utomhuspedagog. Hon fungerar som kommunikatör i projektet och var 

därmed en relevant person att kontakta (Kvale & Brinkmann, 2009). Hon är väl insatt i 

skogsträdgårdsarbete med pedagogisk inriktning, och har en god kontakt med de involverade 

skolorna. Hon gav förslag på relevanta personer som skulle kunna intervjuas, ett så kallat 

snöbollsurval skedde (Bryman, 2011). Således intervjuades en projektledare, en utomhuspedagog 

samt två lärare. Lärarna arbetar i två parallellklasser på Barrskolan, som är en mångkulturell skola, 

i centrala Malmö. 
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4.2.2 Etiska överväganden 
 

Vid kvalitativa intervjuer behövs en balans mellan att få ut så mycket som möjligt av de 

intervjuades uppfattningar men samtidigt respektera deras integritet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

För att skapa denna balans användes Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. De utgår från 

fyra krav, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Redan innan intervjutillfällena diskuterades vilka etiska dilemman som 

skulle kunna uppstå. Ganska snabbt gavs insikten att alla inte kunde lösas vid studiens start, utan 

det var snarare frågan om att beakta kraven under studiens gång. I en undersökning är det viktigt 

att vara medveten om dessa dilemman (Kvale & Brinkmann, 2009). I följande stycke beskrivs hur 

kraven uppfylls i studien.  

I enlighet med informationskravet har alla respondenter informerats om syftet med studien, både 

vid den första mailkontakten med varje individ, samt inledningsvis vid varje intervjutillfälle. 

Självklart fick individerna själva välja om de ville vara med i studien. De informerades även om 

att de hade möjlighet att avstå under studiens gång. Dessa två aspekter ingår i samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att alla uppgifter om respondenterna har behandlats 

med största respekt. Detta genom att klasser, skola och namn har avidentifierats genom 

uteslutning eller via fingerade namn. I samråd med projekt Bärfis gavs medgivande om att 

använda projektets riktiga namn eftersom de ville sprida sitt budskap och få ett offentligt 

erkännande för det arbete de har lagt ned. Det sistnämnda kravet, nyttjandekravet, innebär att 

insamlat empiriskt intervjumaterial endast får användas i forskningssyfte. Det insamlade 

materialet förvaras vidare på ett säkert sätt så att utomstående inte får tillgång till det. 

4.2.3 Intervjuundersökningens genomförande  
 

Plats och tid för undersökningen 

Intervjuerna ägde rum under två dagar i april 2015 i Malmö och Höör. Totalt genomfördes fyra 

intervjuer med en projektledare, en utomhuspedagog och två lärare samt ett spontant samtal med 

utomhuspedagogen. Inledningsvis besöktes skogsträdgården i Holma, Höör för att bli bekant 

med den miljö som respondenterna verkar i. Detta underlättade arbetet med analysen av 

intervjumaterialet eftersom en förståelse hade skapats kring det som respondenterna berättade 

om (Bryman, 2011). Samma dag genomfördes den första intervjun. I anslutning till besöket i 

skogsträdgården intervjuades projektledaren i projektet. Den andra dagen inleddes med ett 
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introducerande spontant samtal med utomhuspedagogen vid den miniskogsträdgård som anlagts 

på Barrskolans skolgård.  Respondenten fick fritt utrymme att berätta om det hon själv tyckte var 

relevant och viktigt. Hon intervjuades därefter med hjälp av intervjuguiden i ett av grupprummen 

på skolan. Följande intervju genomfördes med en av lärarna i hennes eget klassrum, också den 

enligt intervjuguiden. Tanken från början var att intervjun med den andra läraren skulle 

genomföras på skolan under samma dag. Men på grund av förhinder fick en telefonintervju 

ordnas under eftermiddagen.   

Intervjuer ska genomföras i en lugn och trygg miljö (Bryman, 2011). Därför kan exempelvis 

utomhusmiljöer ses som platser där intervjuer inte bör hållas, eftersom det finns en risk för att 

man störs. Utomhus finns det ingen naturlig avskärmning. Dock beslutades att de riskerna som 

fanns med att göra en intervju utomhus uppvägdes av att utomhuspedagogerna blev intervjuade 

på de platser där projektet genomförs. Därmed kunde de känna trygghet och lättare relatera till 

det som de berättade om.  

Intervjuguide 

Redan innan intervjun genomfördes hade specifika teman utkristalliserats. Följande teman 

behandlas i denna studie: organisation, material, kostnad, tid och pedagogiskt utfall. Dessa teman 

valdes för att kunna göra jämförelser med tidigare forskning om skolträdgårdar. Genom att 

undersöka resursfördelningen i skogsträdgårdsverksamhet går det att göra jämförelse med den 

forskning som visar att skolträdgårdar är resurskrävande. Det pedagogiska utfallet sågs som 

intressant att undersöka eftersom forskningen visat att skolträdgårdar har positiva effekter för 

elevers skolgång. Dessa teman utmynnade i en intervjuguide (se bilaga 1). Denna guide var ett 

verktyg för att säkerställa att alla frågeställningar berördes under intervjuerna. Till varje tema 

noterades även förslag till följdfrågor, allt för att frågeställningarna verkligen skulle bli besvarade. 

Frågornas ordning frångicks ibland och olika följdfrågor ställdes till de olika respondenterna. 

Följdfrågorna anpassades till respondenternas svar, för att respondenten fritt skulle få möjlighet 

att beskriva det som han eller hon ansåg vara mest relevant (Bryman, 2011).  

Intervjutekniken och användningen av guiden förbättrades allt eftersom intervjuerna fortlöpte. 

Dels berodde det förmodligen på att intervjuerna rent tidsmässigt blev mer effektiva samt att 

man som intervjuare blev mer bekväm i intervjurollen. Bekvämligheten bidrog till att det var 

lättare att frångå den ursprungliga ordningsföljden i intervjuguiden och att spontana följdfrågor 

lättare kunde ställas. Det är alltså svårt att ta sig an intervjuhantverket på direkten, det utvecklas 

efterhand när man blivit mer varm i kläderna (Bryman, 2011).   
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Tillvägagångssätt 

Varje intervju tog 20-30 minuter i anspråk. Samtalet med utomhuspedagogen vid 

miniskogsträdgården tog 25 minuter. Alla intervjuer följde samma ordningsföljd. Inledningsvis 

beskrevs syftet med intervjun. Sedan ställdes frågan om det var okej att spela in intervjun med 

hjälp av en ljudupptagare vilket samtliga intervjuade accepterade. Intervjuerna skrevs ut 

ordagrant, och resulterade i ett transkriberat material på 47 sidor. Vid samtliga intervjutillfällen 

närvarade en intervjuare, en antecknare och en respondent. Vid intervjuer kan det vara en fördel 

att vara två samspelta kollegor eftersom man då kan ge stöd till varandra. Vanligtvis innebär det 

också att intervjun blir bättre vilket resulterar i en rikare datamängd och ger bättre förståelse av 

den intervjuades svar (Trost, 2010).  

Förutom de teman som ingår i intervjuguiden återfinns även en inledande samt en avslutande 

fråga. Den inledande öppna frågan avsåg att skapa en förtroendefull relation mellan intervjuaren 

och den intervjuade. Detta lönar sig eftersom att den intervjuade då troligen ger mer uppriktiga 

och ärliga svar (Johansson & Svedner, 2010). Sedan användes intervjuguiden av intervjuaren för 

att säkerhetsställa att alla frågeställningar blev besvarade. Den avslutande frågan fungerade som 

en avrundning på intervjuerna men ingick alltså inte i de olika temana. Det spontana samtalet 

följde inte intervjuguidens teman, men det fanns dock koppling i och med att intervjuarna ställde 

spontana frågor som kan härledas till de olika temana.  

4.3 Analysarbete i forskningsprocessen 
Eftersom det inte finns några på förhand angivna fullständiga tekniker för hur alla kvalitativa 

intervjuer kan bearbetas (Trost, 2010) har inspiration tagits från en forskningsmetod - grounded 

theory. I och med att varje kvalitativ studie är unik, blir även varje analysmetod unik (a.a.). När 

forskare använder en kvalitativ analys i forskningsprocessen, arbetar hon eller han ”aktivt med sin 

data, organiserar [intervjuerna], bryter ner dem till hanterbara enheter, kodar dem, gör synteser av 

dem och söker efter mönster” (Fejes & Thornberg, 2009). Detta stämmer väl överens med 

analysarbetet i denna studies forskningsprocess.  

När de inspelade intervjuerna hade transkriberats följde bearbetning, analys och tolkning av 

datamaterialet. Till en början lästes de transkriberade intervjutexterna igenom i sin helhet flertalet 

gånger. Redan vid denna läsning påbörjades bearbetningen av materialet eftersom att man 

började tolka det som sagts och kopplade det till vad som setts och hörts under intervjuernas 

gång. På detta sätt kan intressanta tankegångar påbörjas som kan vara till stor hjälp vid senare 

analysarbete av materialet (Trost, 2010). Efter genomläsningen skrevs små korta benämningar i 
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marginalen, så kallade koder (a.a.). Koderna summerade vad varje mening, replik eller textenhet 

faktiskt handlade om. Ett analyssteg i grounded theory är just kodning. Det finns olika typer av 

kodning (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009), den som används i denna studie är öppen 

kodning. De korta benämningarna i marginalen som beskrevs ovan är öppna kodningar. Tanken 

med användandet av dessa benämningar var att få en överblick över vad respondenterna tagit 

upp i intervjuerna. Benämningarna var inte intakta, utan de förändrades under analysarbetets gång 

för att smidigare kunna se mönster i respondenternas utsagor, något som kännetecknar öppen 

kodning (a.a.). 

Efter den öppna kodningen började arbetet med att organisera allt intervjumaterial. För att göra 

detta användes intervjuguidens teman för att sortera respondenternas ordagranna utsagor i olika 

dokument benämnda med de olika temana (organisation, material, kostnad, tid och pedagogiskt 

utfall). Ett första steg i detta arbete var att färgkoda textstyckena utefter temana. Detta 

underlättade när textkoderna sedan skulle sorteras in i olika dokument. Temat pedagogiskt utfall 

visade sig vara en för vid benämning, varför den delades upp i två nya teman: skogsträdgården 

som plats för lärande samt effekter på eleverna. En ny genomläsning, men nu efter teman, 

påbörjades sedan. För att ytterligare organisera materialet upprättades tabeller, en för varje tema 

för att ge en överblick av materialet (Trost, 2010). Genom att dela upp de projektanställdas och 

lärarnas utsagor kunde mönster och olika synsätt av skogsträdgårdsverksamhet lättare urskiljas. 

Varje nytt synsätt genererade en ny kolumn i tabellen, vilket medförde att varje tema fick olika 

underkategorier. Dessa, låt oss kalla dem stora tabeller, behövde dock brytas ned till hanterbara 

enheter. Därför användes ytterligare en form av tabeller, låt oss i stället kalla dessa för små 

tabeller (se tabell 1-10), där kolumnrubrikerna döptes till projektanställdas syn, gemensam syn 

samt lärarnas syn. De stora tabellkolumnerna lästes igenom en och en. Under genomläsningen 

skrevs de olika synsätten i en sammanfattad form i de små tabellerna. Lärarnas och de 

projektanställdas olika synsätt resulterade på så vis i två kolumner. I den tredje kolumnen, 

gemensam syn, skrevs sådana synsätt som överensstämde med de två grupperna. På så sätt visar 

dessa små tabeller både mönster i respondenternas utsagor men även respondenternas olika 

synsätt om skogsträdgårdsverksamhet.  

För att kunna jämföra den tidigare forskningen om traditionell skolträdgårdsverksamhet som 

undersöktes i litteraturstudien (Koskinen & Persson, 2014) med resultatet i denna studie 

användes en tabell (se bilaga 2).  
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Vid presentationen av resultatet används tre huvudkategorier: (1) förutsättningar för att bedriva 

skogsträdgårdsverksamhet, (2) skogsträdgården som plats för lärande samt (3) 

skogsträdgårdsverksamhetens effekt på elever. Dessa har i sin tur underkategorier. Vissa av 

temana har slagits ihop. Ett exempel är temana tid och planering. Respondenternas utsagor visar 

att då de pratar om planering oftast pratar om tid, till exempel att planering tar mycket tid i 

anspråk, därför inbegrips både tid och planering i underkategorin tidsaspekt. På samma sätt 

inbegrips material i underkategorin kostnadsaspekt. För att förtydliga för läsaren har de små 

tabellerna infogats i resultatdelen. Presentationen av jämförelsen mellan traditionell skolträdgård- 

och skogsträdgårdsverksamhet sker i diskussionsavsnittet.  

5 Resultat 
Studiens resultat redovisas mot bakgrund av huvudkategorierna: förutsättningar för att bedriva 

skogsträdgårdsverksamhet, skogsträdgården som plats för lärande samt 

skogsträdgårdsverksamhetens effekter på elever. Dessa tre bildar tillsammans respondenternas 

uppfattningar av fenomenet skogsträdgårdsverksamhet. De projektanställdas syn överensstämmer 

inte alltid med lärarnas syn, varför en redovisning i tabellform används som komplement till 

resultatredogörelserna. Inledningsvis presenteras huvudkategorin förutsättningar för att bedriva 

skogsträdgårdsverksamhet, sedan huvudkategorin skogsträdgården som plats för lärande och 

avslutningsvis huvudkategorin skogsträdgårdsverksamhetens effekt på elever.  

5.1 Förutsättningar för att bedriva skogsträdgårdsverksamhet 
Intervjustudien visar att det finns vissa aspekter som bör finnas med för att en lyckad 

skogsträdgårdsverksamhet skall skapas. Dels krävs resurser i form av tid, ekonomiska medel, 

material och en god organisation. Studien visar dessutom att lärarna måste ha odlingskunskaper 

för att våga använda skogsträdgården i undervisningen.  

5.1.1 Tidsaspekt  
 

Uppfattningen om hur mycket planeringstid som behövs för att använda skogsträdgården i 

undervisningen varierar. I och med att detta är ett projekt där anställda bedriver undervisning i 

skogsträdgården och skolorna kommer dit för att medverka och ta del av undervisningen så läggs 

olika mycket tid ned på planering. Enligt lärarnas utsagor krävs ingen planering alls vid besöken. 

En av lärarnas uttalande beskriver de båda lärarnas attityd väl: ”Det är hur lyxigt som helst”. Den 

ringa planering som ändå krävs handlar om den återkoppling som sker före och efter besöken. 
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De projektanställda å andra sidan menar att planeringen är tidskrävande. För att underlätta detta 

sker mycket av planeringen gemensamt. Individuella idéer bollas med varandra för att möjliggöra 

feedback och inspiration. Deras uttalanden visar dock att de inte är bekymrade över tidsaspekten 

eftersom de brinner för att inspirera elever till att få en god relation till naturen. Något som kan 

ses som tidskrävande är skötseln av skogsträdgården. Enligt utomhuspedagogens utsaga kräver 

dock en skogsträdgård minimal skötsel eftersom odlingssättet innebär en låg skötselintensitet.  

När miniskogsträdgårdsaktivitet används krävs planering av lärarna. Detta ses dock som en 

lärares vardagliga verksamhet då varje lektionspass måste planeras oavsett om det bedrivs 

inomhus eller utomhus.  

Miniskogsträdgårdarna uppfattas som en naturlig del av skolgården och rasterna. Likväl som det 

finns en klätterställning att klättra på så finns det en skogsträdgård att vara i och ta hand om. 

Denna annorlunda rastaktivitet bidrar enligt en lärare och en projektanställd till spontana 

lärtillfällen där man får tillfälle att fånga lärandet i flykten.  

        Tabell 1. Utdrag ur resultatdel  

5.1.2 Kostnadsaspekt 
 

För att kunna anlägga en skogsträdgård eller en miniskogsträdgård behövs material i form av 

bland annat redskap, fröer, växter och jord. För att få tillgång till detta behövs i många fall 

pengar. Fördelen med projekt Bärfis är att det finansieras av Allmänna Arvsfonden och därmed kan 

bidraget täcka en del utgifter. Den största utgiftsposten enligt de projektanställda är 

Projektanställdas syn Gemensam syn Lärarnas syn 

Arbetet är tidskrävande men 
givande. 
 

  

  Det enda lärarna lägger ned tid på i 
anslutning till besöken i Holma är 
återkoppling tillsammans med 
eleverna.  

 Ibland sker spontana lärtillfällen i 
skogsträdgården. Då är det inte 
tidskrävande. 

 

För lärarnas del är framtida arbete i 
miniskogsträdgården krävande 
eftersom planeringstid krävs.  

  

Skötseln av skogsträdgården tar inte 
mycket tid. 
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lönekostnader. En annan stor utgift, som både de projektanställda och lärarna gör yttranden om, 

är transportkostnaderna. Eftersom skogsträdgården i Holma ligger en bit från skolorna finns det 

inte möjlighet att minska denna kostnad. Enligt uppgift av lärarna står skolan inte för några 

kostnader.  

Kostnader för skolan minskar i och med att perenna växter från den stora skogsträdgården kan 

utnyttjas genom att man tar sticklingar och planterar dessa i miniskogsträdgården. Det material 

som används i projektet är delvis inköpt, men det finns också material tillgängligt sedan tidigare. 

Detta material används när utomhuspedagogerna kommer till skolorna för arbete i 

miniskogsträdgården alternativt vid anläggandet av miniskogsträdgården. När projektet är till 

ända, kommer dock inte detta material att finnas till hands för skolorna längre. Därför är det 

viktigt enligt utomhuspedagogen att en inventering görs innan projektet tar slut så att skolorna 

har det material de behöver. Detta underlättar när lärarna ska ta vid där utomhuspedagogerna 

slutar.  

”När det väl är igång så tror jag inte just den här skolan behöver lägga ned så mycket pengar på just växter”. 

Utomhuspedagogen menar att miniskogsträdgården som anlagts med växter från den stora 

skogsträdgården under projekttiden kan utnyttjas. Möjligheter ges till att använda dessa växter vid 

anläggandet av ytterligare miniskogsträdgårdar på skolgården eftersom växterna sprider sig. Hon 

ger ett exempel på oregano som är en otrolig resurs i sammanhanget: ”bara oreganon där som växer, 

den var ju bara en liten tuva som vi började med”.  

Projektanställdas syn Gemensam syn Lärarnas syn 

Utgifter i projektet är materialinköp 
och lön.  

    
 

Vissa växter sprider sig och därför 
bli kostnaderna mindre i 
materialinköp i framtiden.  

  

 Transportkostnader är en utgift i 
projektet. 

 

  Ingen kostnad alls för skolan. 
 

Allmänna Arvsfonden finansierar 
projektet.  

  

Redskap finns i viss mån tillgängligt 
vid skogsträdgården i Holma. 

  

   Tabell 2. Utdrag ur resultatdel

  

5.1.3 För att våga krävs kunskap 
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En förutsättning för att bedriva verksamhet i en skogsträdgård är att lärarna har kunskap om 

odling. Lärarna ses som nyckeln till en framgångsrik undervisning enligt en av de projektanställda. 

Därför har man i projektet valt att anordna utbildningsdagar för lärarna. Följande utsaga yttrades 

av en projektanställd: ”vi kommer lägga ned mycket tid på just pedagogerna för att vi tror att det är de som är 

kärnan […], det är pedagogerna som styr, lägger upp schema och tar hand om dagen. Det är de som behöver 

komma ut och veta”. Lärarna ser mycket positivt på dessa dagar. Osäker odlingskunskap bland 

lärarna kan enligt en av de projektanställda resultera i en rädsla för att gå ut och påta i jorden. ”Jag 

tror att man behöver lite träning, alltså att det här är en övergångsperiod. Det tar tid innan man verkligen vågar 

gå ut och göra något”. Utbildningsdagarna är enligt de projektanställda ett försök till att minska 

lärarnas oro. För att våga använda miniskogsträdgården som klassrum och för att lära eleverna 

om odling måste lärarna känna sig trygga.  

Projektanställdas syn Gemensam syn Lärarnas syn 

Utbildningsdagar anordnas för att 
utbilda lärarna.  
 
 

Utbildningsdagar är ett positivt 
inslag. 
 
 

Under utbildningsdagarna får lärarna 
möjlighet att lära sig mer om odling 
för att kunna bidra vid dagarna i 
skogsträdgården i Holma. 

Liten odlingskunskap hos både 
elever och lärare. 

Liten odlingskunskap hos lärarna.  

Lärarna behöver kunskap för att 
våga gå ut i skogsträdgården. 

  

        Tabell 3. Utdrag ur resultatdel

  

5.1.4 Flera drivande aktörer för ett lyckat samarbete 
 

För att ett lyckat samarbete ska åstadkommas menar de intervjuade att det behövs flera drivna 

aktörer som är involverade i skogsträdgårdsverksamheten. Utomhuspedagogen påstår att det inte 

går att driva ett sådant projekt på egen hand. Skolan måste i stort vara med på tåget och besluta 

sig för att verkligen satsa på trädgården. Hon beskriver då vikten av att övertyga skolledningen 

eftersom att det är de som beslutar om hur pengarna ska fördelas. När skolan väl tagit ett beslut 

om att skolan ska satsa på skogsträdgårdsverksamhet i pedagogiskt syfte konstaterar både en 

projektanställd och en lärare att det krävs en genomarbetad organisation och ett tydligt mål så att 

alla vet vad som förväntas och krävs av dem. Utomhuspedagogen ger uttryck för detta: ”En 

organisering kring det så att alla vet vad alla ska göra och vart alla är på väg och hur man ska ha sin gård och 

varför den ska se ut på det sättet. Sedan kan jag tänka mig att det finns pedagoger som brinner för det mer än 

andra och då är det ju bra att veta vem som gör vad”.  
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För att kringgå skötselproblematiken på sommarloven menar en lärare att det är ypperligt att 

samarbeta med fritids. De kan då vattna och sköta om miniskogsträdgården. Ett samarbete som 

bidrar med ett lyckat resultat är enligt en lärare det mellan de klasser som i nuläget har 

miniskogsträdgårdar. I framtiden menar hon vidare att dessa klasser kan lära upp de klasser som 

ännu inte fått en egen miniskogsträdgård. 

Projektanställdas syn Gemensam syn Lärarnas syn 

Det behövs flera drivande personer.    
Går inte att driva projektet själv.    
Arbetet måste genomsyras på hela 
skolan. Skolledningen bör även vara 
delaktig. 

  

 Alla måste veta vad som krävs för 
att upprätthålla skogsträdgården på 
skolgården. 

 

  På sommarloven kan fritids 
involveras för att sköta om 
skogsträdgården. 

  Samarbeta med andra klasser kan 
underlätta arbetet i skogsträdgården. 

         Tabell4. Utdrag ur resultatdel

  

5.2 Skogsträdgården som plats för lärande  
Respondenternas utsagor visar att de generellt ser skogsträdgården som ett annat slags klassrum. I 

jämförelse med det traditionella klassrummet ses skogsträdgården som ett klassrum där eleverna 

ges utrymme att upptäcka på sin egen hand. Uteklassrummet erbjuder även ett dynamiskt arbete, 

där eleverna växlar mellan att vara stilla, springa och arbeta. Eleverna använder även alla sina 

sinnen rent automatiskt, något som stärker inlärningen (Lättman-Masch & Wejdmark, 2007). 

Ämnen kan med fördel integreras i skogsträdgårdsverksamheten. 

5.2.1 Ämnesintegrering 
 

”Du kan ju få in de flesta ämnena i skogsträdgården”, utbrast en av lärarna vid intervjutillfället. Denna 

åsikt går att urskilja i samtliga respondenters utsagor. De menar att skogsträdgårdsverksamhet är 

som gjort för ämnesintegrering! Emellertid nämner de projektanställda och lärarna olika ämnen. 

Den förstnämnda gruppen tar upp svenska, bild, teknik, matematik och hemkunskap och den 

andra gruppen benämner So, No, teknik, matematik, bild och svenska. De intervjuade ger olika 

förslag på hur ämnesintegrering kan gå till. Utomhuspedagogen berättade under det spontana 

samtalet att hon sett en dokumentär där hon fick inspiration till hur man kan använda 
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ämnesintegrering i skogsträdgårdsverksamhet. ”Man mätte träd, man mätte hur höga de var, hur tjocka 

de var och omkretsen. På så vis kunde man räkna ut hur mycket koldioxid trädet faktiskt bar på. Och det är ju 

jättehäftigt, träden blir ju jätteviktiga”. Ett annat tillfälle när man kan använda miniskogsträdgården är 

när matematiska lägesbegrepp ska gås igenom. Genom att ställa växternas lägen i relation till 

varandra kan man konkretisera begrepp som framför och bakom. En av lärarna beskriver det så 

här: ”Om man ska undervisa om matematiska begrepp måste det inte alltid vara barnen man drar runt och har 

framför, över, bakom och mellan. Utan det kan man likväl gå ut och visa i miniskogsträdgården. I och med att 

det blir en begränsad yta så kan man verkligen använda den tycker jag”. Andraspråkselever kan gynnas av 

att vistas i skogsträdgården eftersom att begrepp kan befästas lättare då man kan koppla 

begreppen till något konkret. Vissa av växterna i skogsträdgården är vanligare i andra matkulturer 

än i den svenska, varför elever med andra matkulturer får möjlighet att bidra med kunskap som 

eventuellt ingen annan kan. En av de projektanställda beskriver hur andraspråkselever kan gynnas 

av skogsträdgårdsverksamhet: ”Jag tänker mycket på svenskan och absolut i ett område som detta med den 

här barngruppen som har svårigheter med språket. De får utveckla begrepp och får nya ord på saker och ting. Det 

tror jag mycket på och sedan märker jag också att när eleverna provsmakar, till exempel myntan är ett sådant 

jättebra exempel för den använder de ju mycket i andra kulturer. Den kanske inte vi har så mycket i vår 

matkultur. Och när barnen då smakar och doftar innan vi säger vad det är så uttrycker de: - Åhh, det här 

känner jag igen, det är ju den min mamma lagar mat på. Det är det vi har hemma, vilket väcker minnen och då 

vill ju de säga ordet för växten på sitt språk, och det kan man ju också ha ett utbyte av”. 

Ett mönster som framkommit i och med analysen av intervjumaterialet är att de projektanställda 

och lärarna generellt ser på ämnesintegrering på olika sätt. De projektanställda ser det mer som 

att ämnena mer automatiskt integreras i och med att man arbetar i skogsträdgården, medan 

lärarna mer medvetet tar in ämnen och undervisar om begrepp och samband i 

miniskogsträdgården.  

Projektanställdas syn Gemensam syn Lärarnas syn 

 
 

Många ämnen kan integreras i 
skogsträdgårdsverksamheten. 

 
 

Svenska, bild, teknik, matematik och 
hemkunskap är ämnen som nämns.  

 NO, teknik, SO, matematik, bild 
och svenska är ämnen som nämns. 

Ej medveten ämnesintegrering.  Medveten ämnesintegrering. 
Andraspråkselever gynnas då de kan 
koppla arbetet till sin kultur och sitt 
förstaspråk. 

  

        Tabell 5. Utdrag ur resultatdel

  

5.2.2 Ett annat slags klassrum 
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Eftersom skogsträdgården ses som ett pedagogiskt uterum skiljer sig rummet från det klassiska 

klassrummet inomhus. Därmed förändras villkoren för undervisning. De båda projektanställda 

beskriver skogsträdgårdsverksamheten som ett dynamiskt arbetssätt. Eleverna och lärarna växlar 

mellan att vara stilla, springa och arbeta. Samtidigt uttalar en av de projektanställda att sinnena 

används mer på ett helt naturligt sätt; ”eleverna får ju ha med hela kroppen och alla sinnena, det doftar ju 

när man tar reda på var ramslöken växer, det doftar om jord när man gräver, man blir skitig om fingrarna 

liksom och då behöver man gå och tvätta sig. Ja kropp, sinne och tankar är ju med på ett helt annat sätt än vid 

den klassiska klassrumsformen vid bänken”. Eftersom arbetssättet är dynamiskt och att alla sinnen är 

involverade visar lärarnas yttranden att de upplever att eleverna tar till sig av och gillar olika saker 

vid skogsträdgårdsverksamhet. En lärare berättade i intervjun om hur eleverna hade uttryckt sig 

på olika sätt efter en dag i skogsträdgården: ”Vi grävde och vi hittade en gråsugga”, ”Jag fick veta att 

humlan äter”, ”Vi diskade på riktigt”, ”Det var faktiskt inte en spis, det var faktiskt elden som vi satte 

kastrullerna på”.   

De intervjuades utsagor tenderar att beskriva skillnaden mellan det traditionella klassrummet och 

skogsträdgården som klassrum. De menar att den största skillnaden är att undervisning inomhus 

sker inom fyra väggar medan undervisning utomhus saknar väggar helt. Utomhus ges eleverna 

mer utrymme till att upptäcka ting och fenomen på sitt eget sätt och på egen hand. En av de 

projektanställda menar att lärarna får en annorlunda roll i och med att undervisningen sker 

utomhus. Läraren och eleverna blir tillsammans medskapare i kunskapstillägnandet, läraren är 

inte den givna ledaren och experten. ”Jag (läraren) kan inte allt. Vi tar reda på det tillsammans”.   

Projektanställdas syn Gemensam syn Lärarnas syn 

Skogsträdgårdsverksamhet kan ses 
som: ett dynamiskt arbetssätt, en 
sinnlig aktivitet och ett annat slags 
klassrum. 

  

Läraren är inte den givna ledaren. 
Eleverna och läraren lär sig 
tillsammans. 

  

  Eleverna ta till sig av och gillar olika 
saker i skogsträdgårdsverksamheten. 

        Tabell 6. Utdrag ur resultatdel

  

5.2.3 Hållbart samhälle  
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Projektledarnas utsagor visar en tendens till att de känner att de har ett kall. De vill få eleverna 

mer medvetna om hur man skapar ett hållbart samhälle. Genom att undervisa om odling ges 

eleverna den kunskap som krävs för att kunna odla delar av sin egen matkonsumtion. Då kan de 

själva välja om de vill ta ställning och verka för ett hållbart samhälle. En projektanställd anser att 

det krävs att många människor tar ställning för hållbar utveckling. För att detta ska ske måste 

människor utbildas om hållbar utveckling i stort men han anser att man måste starta med barnen. 

Lärarnas utsagor visar inte detta lika tydligt. Men en av lärarna uttrycker ändå att 

skogsträdgårdsverksamheten bidrar med en medvetenhet hos eleverna om den miljö som de har 

omkring sig och hur de kan använda den på ett hållbart sätt.   

Projektanställdas syn Gemensam syn Lärarnas syn 

Det är jättebra att vara ute i naturen.    
Eleverna blir medskapare till ett 
hållbart samhälle.  

  

  Eleverna blir i och med 
skogsträdgårdsverksamheten 
medvetna om miljön. 

De projektanställda ser sitt arbete 
som ett kall, där får de elever att bli 
medvetna om hållbar utveckling och 
hur deras konsumtion påverkar 
miljön.   

  

        Tabell 7. Utdrag ur resultatdel

  

5.3 Skogsträdgårdsverksamhetens effekter på elever 
Studiens resultat pekar på att eleverna i studien påverkas positivt av att vistas i skogsträdgården. 

Förutom rent hälsomässiga och sociala effekter, så som att eleverna rör mer på sig, blir mer 

rofyllda och att konflikter minskar, bidrar vistelsen även med att eleverna utvecklar ett intresse 

och en bekantskap med naturen. Med andra ord skulle man kunna sammanfatta detta med att 

eleverna och naturen får ett samspel med varandra.  

5.3.1 Hälsomässiga effekter 
 

Lugn och ro 

Ett gemensamt mönster som har utkristalliserats vid analysarbetet av respondenternas utsagor är 

att skogsträdgården är en plats dit man kan komma och ha det skönt och få lugn och ro. På så 

sätt fungerar platsen som terapi. En av de projektanställda påstår att eleverna har hektiska dagar 

på skolan, fulla med aktiviteter och människor, varför de ibland kan behöva få vara själva. 
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Miniskogsträdgården erbjuder en lugn plats för de elever som vill. Hon uttryckte det så här: 

”Eleverna behöver få komma ifrån eftersom de är här (i skolan) den mesta av tiden. Så var har de sina ensamma 

rum? Där de kan kila undan och vara för sig själva”.  

En av lärarna beskriver sin nuvarande klass som relativt stökig när de vistas i den traditionella 

klassrumsmiljön. När de kommer till skogsträdgården händer någonting! Det sprids ett lugn i 

elevgruppen, ”De (eleverna i klassen) har en lugnare skoldag när vi är där ute. Och eftersom vi har en 

stökig klass så är det skönt att få lugn och ro ibland”.  

Ett annat sätt att se på lugn och ro i skolans kontexter är om eleverna är koncentrerade eller inte 

under lektionerna. Enligt projektledaren kan det vara så att vissa elever emellanåt koncentrerar sig 

bättre när de har lektioner i uterummet än när de har lektioner inomhus.  

Rörelse  

”I höstas var det någon (en elev) som sade: - Men vi har ju inte gjort så mycket och ändå är jag helt trött!”. 

Lärarna upplever att eleverna blir utmattade av att vara aktiva i skogsträdgården. Utmattade på ett 

positivt sätt. De har varit kroppsligt aktiva under hela dagen eftersom skogsträdgårdsverksamhet, 

enligt lärarnas utsago, kräver att man arbetar med händer och kropp. Eftersom uterummet inte 

har några väggar ges en större frihet att aktivera sig. Alla respondenter menar att eleverna får 

möjlighet att springa och leka, något som de flesta elever ofta tar tillfälle till.  

Mat 

Odling av ätbara växter är ett naturligt inslag i växtsortimentet i en skogsträdgård. I och med att 

eleverna är med och både planterar och skördar får de kunskap om vad som är ätbart och vad 

som inte är ätbart. Eftersom de på nära håll får följa olika växters livscykler utvecklas en 

nyfikenhet kring växterna. Både projektanställda och lärare menar att de flesta eleverna efter att 

de har arbetat i skogsträdgården vågar att provsmaka. En lärare sammanfattar detta på ett bra 

sätt: ”Det har varit rätt häftigt just med detta att det faktiskt finns så mycket av det som växer hos oss och som 

man faktiskt kan äta. […] Och sedan att de inte alltid ens vågar smaka eller inte tycker att det är särskilt gott, 

det är något annat. Men ändå just elevernas vetskap om att man kan äta växterna tycker jag är lite häftigt”.  

 Projektanställdas syn Gemensam syn Lärarnas syn 

Lugn och ro 
 

Eleverna får möjlighet att ha 
tankarna någon annanstans. 

 
 

 

  Eleverna får lugn och ro.  
 Eleverna får möjlighet att gå 

undan till små rum.  
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 Eleverna koncentrerar sig 
bättre i skogsträdgården än i 
klassrummet. 

  

  Skogsträdgårdsverksamheten 
är terapi. 

 

  Eleverna får njuta av att vara 
ute.  

 

Rörelse 
 

 Eleverna får springa och 
leka. 

 
 

   Eleverna blir utmattade av 
kroppsaktiviteten.  

Mat 
 

Eleverna får lära sig att odla 
mat. 

  

  Eleverna får provsmaka.  
        Tabell 8. Utdrag ur resultatdel

  

5.3.2 Sociala effekter 
 

Samarbete 

Många av de aktiviteter som används i projekt Bärfis är samarbetsinriktade. Det råder dock 

delade meningar om dessa aktiviteter är tillräckliga för att förbättra samarbetet i elevgrupperna. 

Till en början är det inte ovanligt, enligt utomhuspedagogens utsago, att eleverna tävlar om att 

göra färdigt en uppgift först i gruppen. I takt med att eleverna vistas mer i skogsträdgården avtar 

denna tävlingsinstinkt eftersom en förståelse så småningom växer fram att det inte går att sköta 

en skogsträdgård på egen hand. Ett gott samarbete gynnar alla i gruppen. 

 De projektanställda har alltså ambitionen att samarbetet ska förbättras, men de kan inte garantera 

detta. Detta kan däremot lärarna styrka. De båda lärarna ser betydande förbättringar i samarbetet 

och att konflikter minskar. En lärare har en klass där samarbetet fungerar väl, men hon 

konstaterar att samarbetet stärks ytterligare när klassen är i en skogsträdgård. Hon har även gett 

uttryck för att samarbete inte alltid lämpar sig i klassrummet men att det i skogsträdgården blir ett 

naturligt inslag. ”Det blir väldigt tydligt att det finns utrymme för samarbete i skogsträdgården. Där är det ju 

aldrig något bekymmer. Men liksom i ett klassrum finns det vissa lektioner där det passar jättebra att samarbeta 

och under andra lektioner blir det snarare störigt om några stycken ska försöka springa runt och försöka hjälpa 

några andra. Det blir då plötsligt väldigt oroligt. I skogsträdgården är det på något sätt tillåtet att samarbeta hela 

tiden och det är ju rätt skönt. För ibland känns det lite taskigt när man behöver bromsa sådant som man ändå 

faktiskt upplever görs i välmening. Men i skogsträdgården behöver man aldrig bromsa, utan där kan eleverna 

faktiskt få lov att samspela som de vill och känner. Det är skönt”.  
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Konflikter 

Den andra läraren upplever också att elevernas samarbete i hennes klass påverkas positivt när de 

vistas i skogsträdgården. Enligt hennes utsago gör hon en jämförelse mellan hur hennes elever 

uppför sig i den vanliga klassrumssituationen med när de är i skogsträdgården. Hon konstaterar 

att när de är i skogsträdgården uppstår nästan inga konflikter alls mellan eleverna och de har en 

god sammanhållning. I motsats till detta sker en helomvändning när de kommer tillbaka till 

klassrummet. Där uppstår konflikter hela tiden och den goda sammanhållningen har försvunnit. 

Hon tror att detta kan bero på friheten och avsaknaden av krav vid vistelsen i skogsträdgården. 

Den är en lugn plats där eleverna får tillfälle att gå ner i varv.  

Skogsträdgården kan också vara ett uterum att må bra i för de elever som har svårt att ”rätta sig 

in i ledet”. I skogsträdgården får de möjlighet att göra något som tillför i stället för något som 

förstör för omgivningen. Detta ger en av lärarna uttryck för: ”Framför allt kan jag känna lite grand för 

de som har lite svårt för att rätta in sig i ledet. Eller vad jag nu ska kalla det för. Det blir ju ändå en dag där de 

kan få lite spelrum på ett annat sätt utan att fördärva för någon annan. Det kan vara väldigt skönt för dem att 

ha en dag där de kan gå sina rundor och inte vara riktigt där gruppen ska vara. De kan få hållas på ett annat 

sätt än vad de kanske kan få göra i klassrumssituationen. Därför att det inte stör, det förstör inte för någon 

annan om jag lullar iväg en sväng liksom. Det gör inte att någon annan får sin mattelektion förstörd och det blir 

skönt för de andra för det blir inte ett irritationsmoment, det blir inte frustration för varken vuxna eller barn. Att 

faktiskt inte hela tiden känna att det är deras fel att det blev så här. I skogsträdgården kan de få lulla i väg lite 

mer obemärkt utan att det blir någonting av det. Många av de som gör det, sticker i väg från gruppen i 

skogsträdgården, upptäcker ändå annat. Nu går jag här och nu hittade jag den här körveln som jag tyckte var 

fantastiskt god och det är det jag gör mest hela tiden. Det är ju en vinst i sig på något sätt. I stället för att springa 

ut i korridoren och sparka på andra klassens dörr, då känns det som en mycket vettigare grej att plocka körvel”.  

 Projektanställdas syn Gemensam syn Lärarnas syn 

Samarbete Skogsträdgården har liten 
påverkan på elevernas 
samarbete.  

 Samarbete stärker 
gruppen.  

 Samarbetet blir en naturlig 
del i 
skogsträdgårdsverksamheten. 

  

 De projektanställda lägger 
upp planeringen så att 
samarbete ska gynnas. 

  

   Uterummet passar för 
samarbetet. 

Konflikter   Mindre konflikter för de 
elever som har svårt att 
rätta sig in i ledet.  
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   Få konflikter mellan 
eleverna i 
skogsträdgården. 

        Tabell 9. Utdrag ur resultatdel

  

5.3.3 Bättre samspel med naturen   
 

En av lärarna beskriver vad eleverna lär sig när de är i skogsträdgården: ”först och främst så är det väl 

hur man beter sig i naturen”. Hon menar att det inte är helt självklart för alla elever i en 

storstadsskola hur man gör när man är i naturen. 

Intresse 

En av de projektanställda beskriver en dag i skogsträdgården som en ”utflykt där det faktiskt händer 

något”. Det är en dag som eleverna verkligen får utbyte av. En av lärarna är inne på samma spår 

och jämför med andra utedagar. Under dessa dagar är det betydligt svårare att fånga alla elevers 

intresse. I skogsträdgården tycks de allra flesta elever finna någon aktivitet som de fastnar för. 

Projektledaren påpekar att eleverna ofta har ett intresse för djuren. För en del elever är det 

skräckblandad förtjusning, medan det för andra är kärlek vid första ögonkastet. En av de 

projektanställda skildrade en berättelse om en pojke som var i skogsträdgården under hösten. 

Under en arbetsdag i skogsträdgården med tema jorden, höll pojken på att gräva som allra bäst 

när han hittade en daggmask. Denna daggmask tog han sedan med sig för att släppa ut i 

miniskogsträdgården på sin skola. ”Han ville bidra, han hade hittat någonting här som han ville ta med sig. 

Han tyckte att daggmasken skulle vara i skogsträdgården hemma på skolgården. Han såg kopplingen där, att 

den masken kunde vara där med, för de hade ju en skogsträdgård hemma med”. 

Bekantskap 

Projektledaren i projekt Bärfis redogjorde för hur de elever som besöker skogsträdgården blir 

bekanta med naturen. Han kopplar ihop det med hållbar utveckling, då eleverna blir bekanta med 

odling, matlagning, hur vi skapar oss vår egen mat samt för den mångfald som finns där. De båda 

projektanställda beskriver hur eleverna är fyllda av rädsla när de kommer till skogsträdgården för 

första gången. Det är påtagligt att de är rädda för allt som kryper och låter, de är rädda för att bli 

smutsiga och att de nästan skakar av skräck när de ska hålla i en daggmask. De projektanställda 

beskriver att denna skräck avtar genom att eleverna får ta det i sin egen takt för att bli mer trygga 

och bekväma i naturen. Allt eftersom eleverna vågar mer och blir mer bekväma i naturen kan de 
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allt mer ta del av den för att upptäcka nya saker. Att upptäcka och hantera en helt annan miljö än 

vad de är vana vid stärker, enligt en av de projektanställda, eleverna som individer. Genom att 

klara av att vistas i och anpassa sig till olika miljöer skapar man tillit till sig själv. 

 Projektanställdas syn Gemensam syn Lärarnas syn 

Intresse Eleverna vill hjälpa till 
med 
skogsträdgårdsarbetet.  

  

  Det händer något vid 
skogsträdgårdsutflykter. 

 

 Eleverna får ett intresse 
för djuren. 

  

Bekantskap Eleverna får möjlighet att 
upptäcka en annan miljö. 

  

 Eleverna lär sig om mat 
och odling. 

  

 Eleverna känner sig inte 
främmande för naturen. 

  

   Eleverna lär sig hur man 
beter sig i naturen. 

Tabell 10. Utdrag ur resultatdel

  

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen diskuteras de val som gjorts i genomförandet av studien. Därefter 

argumenteras och reflekteras om studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  

6.1.1 Metodval 
 

Intervjumetoden gav rika beskrivningar av respondenternas upplevelser, vilket medförde att 

forskningsfrågorna kunde besvaras. Våra data skulle kunnat bli ännu rikare om vi genomfört 

observationer av deltagarna i aktion i sin rätta miljö. Det skulle kunnat ge mer autentisk 

information än vid intervjuer eftersom respondenterna i detta sammanhang endast berättar om 

sin verksamhet och sina uppfattningar. Den begränsade tid vi haft till vårt förfogande har dock 

inte tillåtit observationsstudier. 

6.1.2 Genomförandet av intervjun 
 



29 

 

Resultatet baseras på utsagor av fyra respondenter. Vår studie skulle troligtvis gynnas av fler 

respondenter, men eftersom de aktuella respondenterna har olika roller i projektet får vi ändå en 

variation i utsagorna som speglar skolträdgårdsverksamheten.  

Under genomförandet av intervjuerna uppstod händelser som kan ses som felkällor. Som ovana 

forskare läste vi in oss på vad man bör tänka på för att få till en så bra intervju som möjligt för att 

undvika felkällor, till exempel att man inte skall ställa ledande frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). 

I datamaterialet kan vi ändå se att vi vid några tillfällen brutit mot detta krav. Vi blev lite för ivriga 

i de stunder när respondenten funderade över vad de skulle svara. Lätt var det då att fylla i med 

kommentarer och följdfrågor, vilket kan tänkas ha påverkat respondenterna. Vår bedömning är 

dock att detta inte på ett avgörande sätt påverkat studiens utfall. Dessutom, om några 

pilotintervjuer hade gjorts innan den första intervjun så hade antagligen de hållit samma kvalitet 

som de följande intervjuerna.   

6.1.3 Diskussion om studiens tillförlitlighet och trovärdighet 
 

Nedan diskuteras vår studies utfall i relation till LeComptes & Goetz (1982) begrepp för att mäta 

kvalitativa studiers tillförlitlighet och giltighet. Följande begrepp tas upp: intern validitet och extern 

validitet samt intern reliabilitet och extern reliabilitet. 

För att få valida resultat är det viktigt att forskaren kommunicerar hur forskningsprocessen har 

gått tillväga. Genom att vi noggrant har beskrivit vårt tillvägagångssätt för datainsamling, urvalet 

samt analysprocessen har vi gjort ett försök till att uppfylla en hög intern validitet (LeCompte & 

Goetz, 1982).   

Den externa validiteten beskriver i vilken utsträckning en studies resultat kan generaliseras till 

andra miljöer och situationer (LeCompte & Goetz, 1982). Vår studies urval är litet, vilket 

begränsar möjligheten att generalisera resultatet. Styrkan i våra resultat visas emellertid genom att 

de väl överensstämmer med tidigare forskning om skolträdgårdsverksamhet.  

Den interna reliabiliteten handlar om hur de involverade forskarna är eniga om tolkningar av 

insamlade data (LeCompte & Goetz, 1982). Analysarbetet har skett tillsammans för att uppnå 

gemensamma tolkningar. Båda två har varit närvarande vid intervjuerna och skrivit ned 

stödanteckningar för att i efterhand kunna diskutera olika tolkningar av det hörda och sedda.  

Den externa reliabiliteten gäller om en studie kan upprepas eller med andra ord replikeras. En 

omständighet som bör uppmärksammans i detta sammanhang är att vår studie delvis undersöker 
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upplevelser av en social miljö, vilket innebär att den är föränderlig (LeCompte & Goetz, 1982). 

Med detta i tankarna bör emellertid studien vara möjlig att replikera genom den noggranna 

beskrivningen av studiens genomförande.  

6.2 Resultatdiskussion  
Studiens resultat visar vilka förutsättningar som behövs för att bedriva 

skogsträdgårdsverksamhet. Den visar även hur verksamheten kan ses som en resurs för lärande 

och vilka övriga effekter den har på elever. Valda delar av resultatet presenteras kort och 

diskuteras i relation till tidigare forskning om traditionell skolträdgårdsverksamhet. Slutligen sker 

en argumentation kring vilken av de studerade trädgårdarna som vi anser är mest fördelaktig att 

anlägga för skolor.  

6.2.1 Förutsättningar för att bedriva skogsträdgårdsverksamhet 
 

Studien visar att det krävs särskilda resurser för att bedriva en skogsträdgård. Enligt 

respondenterna behövs tid, ekonomiska medel, material och en god organisation. Utöver det 

anser aktörerna i projekt Bärfis att lärarna behöver kunskap om odling för att över huvud taget 

kunna bedriva undervisning i en skogsträdgård. Detta är alla eniga om, men de har olika åsikter 

om i vilken utsträckning de olika resurserna utnyttjas. Sannolikt beror detta på att respondenterna 

har olika roller i projektet. De som arbetar i projektet dagligen är anställda för att ta hand om 

skogsträdgården och eleverna som kommer dit. Vilket innebär att de anser att 

skogsträdgårdsverksamhet är tidskrävande. Lärarna däremot, som enbart besöker den stora 

skogsträdgården i Holma sporadiskt, upplever det inte som tidskrävande eftersom att de inte står 

för planeringen och undervisningen. I och med att skogsträdgården i Holma finansieras av en 

fond behöver inte skolan stå för några extra kostnader. Vi vill poängtera att det inte alltid finns 

fonder eller andra ekonomiska hjälpmedel tillgängliga om man vill anlägga en skogsträdgård. Det 

kan då bli svårt för skolor att själva bekosta sådana projekt. Lärarna i vår studie säger att de inte 

skulle kunnat delta i projektet om skolan skulle ha fått stå för kostnaderna själva. Alla aktörer i 

projektet är eniga om att odlingskunskapen är svag hos lärarna och att detta kan ses som ett 

hinder för att de ska våga använda skogsträdgården i undervisningen. I projektet anordnar man 

utbildningsdagar för att lärarna ska bli mer säkra. Vi bedömer att utbildning är nyckeln till att 

skogsträdgårdar anläggs och används. För att anlägga och bedriva en skogsträdgård krävs 

samarbete mellan skolans personalgrupper. Därför anser vi att dessa utbildningsdagar, utöver 

lärare, bör involvera olika aktörer i skolan, som exempelvis rektorer och fritidspedagoger.  
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6.2.2 Skogsträdgården som plats för lärande 
 

Samtliga respondenter ser skogsträdgården som en plats för lärande. Det finns dock olika sätt att 

se på uterummet som en pedagogisk resurs. Ett synsätt är att skogsträdgården möjliggör 

ämnesintegrering. Beror detta på att verksamheten i sig är särskilt lämplig för ämnesintegration? 

Sannolikt får det inte samma effekt i alla pedagogiska uterum. Fördelen med skogsträdgården är 

att eleverna konkret får uppleva kunskaper i ett sammanhang. Vi kan jämföra hur 

ämnesintegrering mellan ämnena biologi, matematik och svenska tar sig i uttryck inomhus och 

utomhus. Inomhus skulle detta kunna ske genom att eleverna får i uppgift att läsa en text om 

växter och göra ett diagram som visar de olika växternas maximala längd i förhållande till 

varandra samt att skriva en faktatext om en av växterna. Ämnesintegrering i en skogsträdgård 

skulle kunna innebära att eleverna tillsammans med läraren under en vecka för statistik över hur 

mycket en utvald växt växer och presenterar det i ett diagram. Till sist skriver de en faktatext om 

den specifika växten. Den stora skillnaden mellan dessa sätt att ämnesintegrera är att man 

utomhus har något konkret att relatera till och att växten upplevs i sin rätta miljö.  

Utsagorna i denna studie pekar på att eleverna får möjlighet att använda alla sinnen när de arbetar 

i en skogsträdgård. När fler sinnen används förstärks lärandet (Lättman-Masch & Wejdmark, 

2007). Likaså ses skogsträdgårdsverksamheten som ett dynamiskt arbetssätt. Ett varierat 

arbetssätt med naturliga avbrott i undervisningen bidrar till att alla elever orkar koncentrera sig på 

de förelagda uppgifterna.  

Ett tredje sätt att se på skogsträdgården som en pedagogisk resurs är att eleverna blir medvetna 

om naturen och hur viktig den är för vår överlevnad. Förhoppningsvis innebär detta att eleverna 

väljer att agera för ett hållbart samhälle. I dag förs mycket debatt kring miljöfrågor. Att vi 

människor måste förändra vårt sätt att leva om jordens resurser ska bestå är inget nytt. Enligt oss 

bör man plantera kunskap om detta hos eleverna för att vi ska lyckas vända denna nedåtgående 

spiral. Eleverna är vår framtid, det är de som behöver göra medvetna val nu och i framtiden. 

Skogsträdgårdsverksamhet kan vara ett sätt att göra eleverna uppmärksamma på detta.  

6.2.3 Skogsträdgårdsverksamhetens effekter på elever 
 

När eleverna vistas i skogsträdgården menar de intervjuade att eleverna får tillfälle att koppla av 

från vardagens annars så stressiga tillvaro. Platsen fungerar som terapi för själen. Samtidigt blir 

rörelse en naturlig del i undervisningen och eleverna vågar smaka på det som växer i 
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skogsträdgården eftersom att de själva har odlat grödorna och vet att det är ätbart. Alla dessa 

effekter kan sammankopplas med elevernas hälsa. Det finns många saker som vi som lärare inte 

kan påverka över. Framför allt när det gäller hemförhållanden. Vi kan ge goda råd på vägen, men 

aldrig besluta och bestämma över elevernas vårdnadshavare. Att eleverna hemma lever ett 

hälsosamt liv är en sådan sak som är svår att råda över och vi tror att detta bortprioriteras av 

många. Därav inte sagt att man i skolan kan försöka påverka eleverna till att bli hälsomedvetna. 

Respondenterna i denna studie menar att eleverna troligen har påverkats positivt hälsomässigt när 

de har undervisats i skogsträdgården i Holma, varför skogsträdgårdsveksamhet kan användas i 

skolan för att påverka alla elevers hälsa.  

Förutom de nämnda hälsomässiga effekterna visar studiens resultat att eleverna även utvecklas 

socialt när de undervisas i en skogsträdgård. Två aspekter har framkommit i respondenternas 

utsagor. Lärarna menar att konflikter minskar betydligt när eleverna vistas i skogsträdgården, 

jämfört med vad som är vanligt i den traditionella klassrumsmiljön. Denna upplevelse har ej 

framkommit i de projektanställdas utsagor. En annan aspekt där de projektanställda och lärarna 

inte är eniga är om samarbetet mellan eleverna utvecklas i skogsträdgårdspedagogiken. Lärarna 

menar att det är tydligt att elevernas samarbete ökar. De projektanställda å andra sidan har för 

avsikt att samarbetet ska öka men upplever att deras insatser inte riktigt räcker för att uppnå 

detta. Dessa skillnader tror vi beror på att de projektanställda endast träffar eleverna i en specifik 

lärmiljö, medan lärarna träffar eleverna i flera lärmiljöer, särskilt den vardagliga klassrumsmiljön. 

Det blir då ganska naturligt att det enbart är lärarna som kan upptäcka dessa skillnader. 

De två beskrivna aspekterna, konflikter och samarbete, är enligt oss stora grundbultar för att ett 

gott klimat ska skapas i klassen. Skolan skall se till att skolmiljön präglas av trygghet (SFS, 

2010:800). Avsaknad eller minskning av konflikter tillsammans med ett gott samarbete bidrar till 

en trygg miljö för eleverna, vilket i sin tur skapar ett gott klimat för lärande. 

Skogsträdgårdsverksamhet kan alltså i det sammanhanget ha en viktig funktion.  

6.2.4 Jämförelse av skogsträdgårdens resultat och skolträdgårdens resultat 
 

En jämförelse av skolträdgård- respektive skogsträdgårdsverksamheten visar att det finns stora 

likheter i resurskraven. Lika stora resurser krävs för att bedriva verksamheterna med ett undantag. 

Skogsträdgården kräver inte lika mycket skötsel som skolträdgårdar gör. En stor del av den kritik 

som riktas emot skolträdgårdar är just att skötseln är tidskrävande. Det borde därför vara 

fördelaktigare att anlägga skogsträdgårdar än traditionella skolträdgårdar.  
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När vi jämförde de båda verksamheterna gjordes en analys över vilka positiva effekter de har på 

elevers hälsa och sociala utveckling. På det hälsomässiga planet visar studierna att både 

skogsträdgård- och skolträdgårdsverksamhet ökar den fysiska aktiviteten. Verksamheterna präglas 

av en växling mellan passivitet, rörelse och arbete. En annan likhet som går att finna mellan de 

två verksamheterna är att eleverna vågar smaka på det de odlat även om de från början vet att det 

inte passar dem i smaken. Det som ändå får ses som den största hälsomässiga vinsten är att 

eleverna känner ett välbefinnande av att vara ute.  

I det sociala samspelet i de båda verksamheterna skapas nya roller. Läraren ses till exempel inte 

som den givna experten utan är medlem i en kollektiv lärprocess med eleverna, och det skapas 

nya roller eleverna emellan.  

6.2.5 Argumentation om varför skogsträdgårdar bör anläggas på skolor 
 

Som beskrivits ovan uppvisar både skogsträdgården och skolträdgården likartade positiva effekter 

på elever. Den stora skillnaden är dock att skogsträdgården tar mindre tid i anspråk eftersom att 

skötselintensiteten är lägre. Vi tror därför att skogsträdgårdar är lättare att upprätthålla utan att 

lägga ned en massa tid på skötsel. Detta är två aspekter som är viktiga för att skogsträdgården i 

längden ska fortsätta att användas i pedagogiskt syfte. Detta är ett starkt argument till varför man 

bör anlägga en skogsträdgård i pedagogiskt syfte.  

Utöver de positiva effekter som skogsträdgårdsverksamhet har visat är det en bonus att man mår 

bra när man vistas i naturen, vilket två olika teorier bekräftar (Kaplan & Kaplan, 1989; Ulrich, 

1984). För att naturen ska ha restorativa effekter måste enligt Kaplan och Kaplan (1989) vissa 

kriterier uppfyllas: 

1. Att platsen ger besökaren en känsla av att vara förflyttad till en annan 
värld, vid sidan av vardagens stress och press.  

2. Att platsen uppfattas som att den har en viss storlek och omfattning, 
i tillräckligt hög grad för att ge en känsla av frihet och spelrum. 

3. Att platsen väcker ens intresse och ger stimulerande sinnesintryck. 
4. Att man känner att man passar in i miljön; att den är förenlig med 

ens önskemål och behov (Ottoson & Ottoson, 2006, s. 13). 

Intressant att diskutera är därför om dessa kriterier uppfylls i en skogsträdgård Kriterium 1 

uppfylls då delar av denna studies resultat visar att eleverna ofta har hektiska dagar på skolan, 

fyllda av aktiviteter och möten med olika människor. Detta kan upplevas stressigt. 

Skogsträdgården beskrivs som den lugna plats som eleverna kan besöka vid sidan om skolans 

annars hektiska värld. Enligt kriterium 2 upplever respondenterna att undervisning utomhus 
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saknar väggar och att undervisningsplatsen, skogsträdgården, är större i omfång än vad ett 

traditionellt klassrum är. I och med detta skapas en frihetskänsla. Kriterium 3 uppfylls utan 

tvekan då sinnesintryck är en naturlig del i utomhuspedagogik. Enligt vår tolkning uppfylls 

kriterium 4 genom att eleverna, enligt respondenternas utsago, inte känner sig främmande för 

miljön. Denna analys visar att skogsträdgården kan ses som en plats som är restorativ. Detta blir 

ytterligare ett starkt argument för att anlägga skogsträdgårdar i pedagogiskt syfte.  

Som vi tidigare nämnt talar mycket för att skogsträdgårdsverksamhet kan kopplas till 

kursplanernas olika syftestexter. Därför ser vi en stor möjlighet till att arbeta ämnesövergripande, 

något som lärarna enligt läroplanen ska se till att eleverna får möjlighet att göra i undervisningen 

(Skolverket, 2011). Möjligheten till att flera ämnen undervisas enskilt eller tillsammans med 

varandra ser vi som ännu ett argument till varför skogsträdgårdar skall anläggas.  

6.3 Avslutande ord 
Som vi i inledningen av studien nämnde är dagens barn inte ute lika ofta som förr (SIFO, 2005). 

Genom att skolan erbjuder utomhusaktiviteter kan eleverna ta del av alla de positiva effekter som 

tidigare forskning och denna studie visat. Det pedagogiska uterum som vi föredrar är 

skogsträdgården. Vårt resultat kan inte på något sätt generaliseras till andra skogsträdgårdar som 

bedrivs i pedagogiskt syfte eftersom vi endast har undersökt hur ett projekt bedriver 

undervisningen. Som vi har förstått finns det inte många skogsträdgårdar som används i 

pedagogiskt syfte nationellt och internationellt. Vår förhoppning är att vår studie kan vara 

intressant då det är ett nytänkande på den utomhuspedagogiska fronten.  Det behövs emellertid 

mer forskning om skogsträdgårdar i pedagogiskt syfte för att ge argument till att sprida idén till 

den pedagogiska världen. Vår studie visar exempelvis inte om elevernas kunskapsresultat ökar i 

och med skogsträdgårdsverksamheten. Om framtida forskning skulle visa att 

skogsträdgårdsarbete bidrar med positiva effekter på elevernas kunskapsresultat skulle det vara 

intressant att veta vad det är i skogsträdgårdsverksamheten som leder till de positiva resultaten.  

Vår studie fokuserar på effekter som erhållits i den stora skogsträdgården i Holma. En mindre del 

av vår studie gäller den miniskogsträdgård som är anlagd på den skola där lärarna arbetar. Den 

används begränsat i nuläget, men tanken är att den efter projekttidens slut ska användas mer. 

Ytterligare en miniskogsträdgård är i planeringsstadiet. Det vore intressant om framtida forskning 

skulle studera om miniskogsträdgårdsverksamhet kan bidra med liknande effekter på elevers 

hälsa, sociala utveckling samt om elevernas samspel med naturen ökar. Vår studie visar hur 

skogsträdgårdsverksamhet bedrivs i ett projekt. Intressant vore även att undersöka hur 
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verksamheten skulle se ut om skolor på egen hand skulle anlägga och bedriva en skogsträdgård 

eller en miniskogsträdgård.  

Som vi tidigare nämnt står det inte uttryckt i läroplanen vart undervisning ska bedrivas 

(Skolverket, 2011). Lärarna har därför möjlighet att själva bestämma platsen för undervisning.  

Denna möjlighet tycker vi att lärare ska ta tillvara. Eftersom både vår studie och tidigare 

forskning visar att elever gynnas när de undervisas i ett uterum stärker det valet av plats för 

lärande. Ett sådant betraktelsesätt av undervisning utomhus kan dock uppfattas som något mera 

eftersträvansvärt än undervisning inomhus. Detta är inte vår mening. Vi menar i kontrast till det 

att utomhusundervisning inte utesluter inomhusundervisning. Genom att betrakta dem som 

komplementerande gynnas eleverna i sitt lärande. Ett av skolans uppdrag är ju att anpassa 

undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). Därför anser vi att 

skolans undervisningsformer bör varieras för att alla elever ska få möjlighet att lära.   
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguide  
Inledande frågor 
 

x Berätta om dig själv.  
x Hur kom det sig att du blev involverad i projektet (alt. startade projektet)? 

 

Tema A: 
Organisation 

 
Mål: Ta reda på hur organisationen ser ut och vilka aktörer som ingår. 
Vem gör vad och när? (odling, kontakt med skolor, urval). 
 

Tema B: 
Material 

 
Mål: Ta reda på vilket material som finns att tillgå och saknas samt vem som är ansvarig för det. 
 

Tema C: 
Kostnad 
 

Mål: Att få en överblick på inkomster samt utgifter för projektet. 
 

Tema D: 
Tid 

 
Mål: Att få en överblick över tidsåtgången för skogsträdgårdsverksamhet. 
 

Tema E: 
Pedagogiskt utfall 

 
Mål: Att få en beskrivning av hur skogsträdgårdsverksamhet gynnar elever. 
 

Avslutande fråga  
 

x Vad tycker du om att vara med i projektet? 
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Bilaga 2. Jämförelsetabell – skolträdgård kontra skogsträdgård  

Resultat: skolträdgården Resultat: Gemensamt Resultat: skogsträdgården 
Förbättrade resultat på tester i 
naturorienterande ämnen. 

  

  Eleverna lär sig hur man beter sig i 
naturen. 

  Bättre samspel med naturen. 
Effektivt för både pojkar och 
flickor. 

  

Kritiskt och kreativt tänkande 
förbättras. 

  

Utveckling i att dra egna slutsatser 
och att utvärdera. 

  

Kunskaper befästs lättare om man 
jämför med lektioner inomhus. 

  

Språngbräda till att inhämta ny 
kunskap. 

  

Trivsel- och motivationshöjande 
verktyg. 

  

 Intresseväckande undervisning.  
Undervisning utomhus och inomhus 
gynnar varandra. 

  

Växelverkan mellan praktik och 
reflektion bidrar till motivation. 

  

  Ett dynamiskt arbetssätt där alla 
sinnen blir involverade. 

  Eleverna ta till sig av och gillar olika 
saker.  
 

  Ett annat slags klassrum. Utomhus 
ges eleverna mer utrymme till att 
upptäcka på sitt egna sätt och på 
egen hand.  

  Som redskap för att få eleverna att 
bli medverkare till ett hållbart 
samhälle. 

 Goda möjligheter att arbeta 
ämnesintegrerat. 

 

  Lärare och projektanställda ser på 
ämnesintegrering på två olika sätt.  

 Tillgång vid undervisning i alla 
ämnen, men speciellt i No-ämnena. 

 

 Koncentrationsförmågan ökar.  
 Eleverna är fysiskt aktiva.   
Förbättrar sin motorik.   
 Ute i friska luften bidrar positivt på 

elevernas hälsa. 
 

 En plats dit man kan komma och ha 
det skönt och få lugn och ro. Njuta 
av att vara ute. 

 

  Lugnare skoldag i skogsträdgården. 
 Elever vågar smaka på det de odlat 

fram. Även fast de inte gillar den 
specifika grödan. 

 

Skolträdgården som social 
mötesplats. 
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 Alla elever blir accepterade som de 
är.  

 

 Lärarna är inte de givna experterna.  
Nya relationer till sina klasskamrater.    
 Nästan inga konflikter förekommer 

vid arbete i någon av trädgårdarna.  
 

  Samarbete gynnas till viss del. 
  Samarbete lämpar sig inte alltid i 

klassrummet. I skogsträdgården blir 
det ett naturligt inslag.  

 Kan öka elevers självkänsla och 
självförtroende. 

 

Etnocentrism minskar.   
 

 

 

 

 

 




