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Abstract 
This study investigates how schools use green areas and what obstacles the schools meet in 

using green areas. In two different schools in the suburbs of Stockholm students from year 9, 

teachers and the school management have been interviewed. With the key concepts of 

environmental justice, sense of place and outdoor education this study has been trying to get a 

deeper understanding of the schools use of green areas. According to the regulatory document 

LGR 11 schools must strive to make students aware of the environment close to them, 

something outside education have been shown to achieve. Teachers did not agree in what 

obstacles there was for having outdoor education in green areas and far from all the students 

were interested of being educated in green areas. The two schools had different approaches to 

outdoor education and usage of green areas. Why that is can is hard to answer but according 

to the school management from one of the schools it could have to do with lack of school 

traditions regarding outdoor education. 
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1. Inledning 

Hur ska du förstå hur en mango smakar genom att läsa en bok? Under en fältexkursion i Nya 

Zeeland fick jag se en glaciär för första gången och jag insåg väldigt snabbt hur dess rörelse 

faktiskt påverkar det omgivande landskapet. Detta var något jag bara läst om tidigare och när 

jag väl fick se processen föll pusselbitarna på plats och en ny förståelse för hur glaciärer 

fungerar skapades. När jag berättade min uppenbarelse för min handledare använde han just 

den metafor som detta examensarbete börjar med. Som blivande lärare förstod jag i den 

stunden vikten av att låta mina framtida elever vistas i fält för att öka förståelsen av natur- och 

kulturlandskap.  

Jag är uppväxt i en av Stockholms norra förorter där det finns mycket natur och där det är 

relativt glesbefolkat. Närheten till skog, berg, fält och parker har alltid varit en självklarhet. 

Jag har under min uppväxt spenderat mycket tid i skog och mark, något som gett mig en 

känsla för naturen och vid tanken på dessa grönområden skapas positiva associationer inom 

mig. Grönområden utgör ett centralt begrepp för uppsatsen. Dessa är ytor utomhus som har 

vegetation, det kan vara alltifrån en buske i rabatten på skolgården till en äng eller en skog 

och min undersökning fokuserar på urbana grönområden. Jag är även medveten om att alla 

människor inte haft samma tillgång till grönområden som jag har haft. När människor i urbana 

miljöer inte vistas i grönområden i deras närhet knyts heller inga känslor till dessa platser. 

Med det får de svårt att skapa vad som kallas platskänsla1. Platskänsla betyder precis vad det 

låter som, hur specifika platser är kopplade till specifika känslor hos människan. Eftersom 

olika föräldrar inte alla har samma möjligheter att ge deras barn dessa förutsättningar till 

naturvistelse blir frågan om skolans ansvar att ge elever möjlighet att vistas i grönområden 

relevant. Detta väcker frågan om miljörättvisa. Hur arbetar skolan med grönområden i 

undervisningen? 

1.1 Bakgrund 

Med bakgrund av ovanstående resonemang syftar därför denna undersökning till att 

åskådliggöra hur skolor använder grönområden i sin dagliga praktik. Skolgången är en tid då 

många barn och ungdomar kan ges möjlighet att skapa relationer till naturen. Med detta sagt 

har skolan ett ansvar och därför finns ett behov av att granska hur skolor arbetar med 

elevernas förhållningssätt till miljön. Enligt LGR 11 (Läroplanen för grundskolan, 

                                                 
1 Platskänsla kan handla om vilka platser som helst, i denna uppsats ligger däremot fokus på platskänsla i 

grönområden. 
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förskoleklassen och fritidshemmet 2011) förväntas skolan arbeta aktivt för att eleverna ska få 

ett personligt förhållningssätt till miljöfrågor. 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan 

påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för 

att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 2011, s. 3) 

När en individ känner sig bekväm i naturen eller i ett grönområde skapas positiva känslor hos 

personen, då tenderar individen även att vilja vårda platsen (Connolly et al. 2013; 

Piwowarcyk et al. 2013). Därför blir en studie av skolans nyttjande av grönområden, och 

efterlevnad av LGR 11, relevant.  

Miljörättvisa är ett nyckelbegrepp som är betydelsefullt för denna studie. I denna 

undersökning definieras miljörättvisa som hur elever ges möjlighet att undervisas i 

grönområden, något som skolledning och lärare är ansvariga för.  Exempelvis fungerar 

begreppet miljörättvisa enligt Robbins (2012) som ett analysverktyg som kan upptäcka 

klasskillnader i samhället. Ett annat begrepp som är relevant för denna undersökning är 

platskänsla. Platskänsla är i detta fall kopplat till miljörättvisa då det handlar om elevernas 

möjlighet att skapa känslor och tillhörighet till olika grönområden. Platskänsla beskrivs av 

Villanen & Alerby (2013) som en känsla av tillhörighet med en viss plats. 

Genom utomhuspedagogik2 har skolor möjlighet att låta elever vistas i grönområden. Det är 

ett verktyg som skolan kan använda för att skapa miljörättvisa och ge eleverna en platskänsla i 

grönområden. Grönområden i studiens fall handlar framförallt om urbana grönområden då 

studieområdena tillhör just urbana områden. Jag väljer trots det att använda det bredare 

begreppet grönområden eftersom skolor även kan använda grönområden som inte ligger i en 

urban miljö. 

Urvalet för denna studie har begränsats till två skolor i två urbana områden som båda är 

lokaliserade i Stockholms kommun. Bendt et al. (2013) visar på hur människor i urbana 

miljöer som aktivt involverar sig i naturen får en ökad platskänsla men även ökad kunskap om 

naturen och det lokala ekosystemet. Med bakgrund av LGR 11 blir det därför intressant att 

undersöka hur skolor i urbana områden möjliggör nyttjandet av grönområden. 

                                                 
2 Utomhuspedagogik handlar i min studies fall om undervisning i grönområden arrangerad av skolan i syfte att 

stärka elevernas kunskaper inom skolämnen. 
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Enligt LGR 11 ska skolan vara likvärdig för alla. Även om det inte finns krav på att 

utbildningen ska utformas på samma sätt överallt har eleverna fortfarande rätt till likvärdig 

utbildning vilket väcker frågan om miljörättvisa. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, 

oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser ska fördelas lika (Skolverket, 2011, s 2). 

Med anledning av detta är en undersökning beträffande hur elever som bor i urbana områden 

upplever att skolan möjliggör nyttjande av grönområden relevant. Genom att undersöka två 

olika skolor, utifrån ovannämnda analysbegrepp, ges studien ett mer omfattande 

undersökningsunderlag samtidigt som det synliggör hur eventuella variationer i användandet 

av utomhuspedagogik kan se ut.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien rör sig inom fältet för urban politisk ekologi och det övergripande syftet med studien 

är att bidra med kunskap inom det vetenskapliga fältet miljörättvisa kopplat till urbana 

grönområden. 

Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur skolor använder grönområden genom 

utomhuspedagogik. Undersökningen vill få svar på hur skolledning och lärare möjliggör 

vistelse i grönområden för eleverna. Med anledning av Skolverkets formulering i LGR 11, 

som citerats i bakgrunden, är det essentiellt att undersöka hur olika skolor arbetar med 

grönområden som en del av den dagliga praktiken. I anslutning till detta blir även elevens 

egna upplevelser av och uppfattning kring grönområden relevant, och även huruvida 

elevernas upplever grönområden som en del av undervisningen.  

Utifrån studiens nyckelbegrepp miljörättvisa, platskänsla och utomhuspedagogik avser jag 

besvara följande frågeställningar: 

●      Hur använder skolorna grönområden i undervisningen? 

●      Vilka hinder har skolorna som kan försvåra användningen av grönområden? 

1.3 Studieområdet 

Undersökningen har genomförts på Enbacksskolan i Tensta, en förort i nordvästra Stockholm 

samt på Tornadoskolan i Skarpnäck, en förort i södra Stockholm. Både Tensta och Skarpnäck 

är en del av Stockholms kommun. 
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1.3.1 Enbacksskolan 

Enbacksskolan är en kommunal skola som omfattar förskolan till åk 9. I Enbacksskolan hade 

86 % av eleverna utländsk bakgrund3 och 32 % av eleverna hade minst en förälder med 

eftergymnasial utbildning4 (Skolinspektionen, 2016 [1]). Skolan hade läsåret 2016/17 i åk 9 

ett slutbetyg där meritvärdet låg på 232,3. Snittet i Stockholm ligger på 247 

(Skolinspektionen, 2017 [1]). Dessa siffror pekar på att betygsmässigt har Enbacksskolan 

sämre resultat i förhållande till snittet i Stockholm.  Området Tensta har beskrivits som 

Sveriges mest otrygga område, och beskrivs som mer otryggt än exempelvis Malmös värsta 

områden (Dagens Nyheter, 2012).  

 

Figur 1 Visar grönområden runt Enbacksskolan i Tensta. Området är en del av Järvafältet. Både figur 1 och 2 är hämtade 

från kartor på hitta.se. 

1.3.2 Tornadoskolan 

Tornadoskolan är en friskola som omfattar förskolan till åk 9. Av de 51 elever som går i 

årskurserna 7, 8 och 9 hade 89 % av alla elever uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 

med ett genomsnittligt meritvärde på 256 poäng. I Tornadoskolan har 39 % av eleverna 

utländsk bakgrund och 64 % av eleverna har minst en förälder med eftergymnasial utbildning 

(Skolinspektionen, 2016 [2]).  

                                                 
3
 En elev har utländsk bakgrund om: Elevens båda föräldrar är födda utanför Sverige eller om eleven själv är 

född utanför Sverige. Elever som saknar personnummer och har okänd bakgrund räknas inte med i statistiken.  
4
 Det innebär att 68 % av elevernas föräldrar inte har studerat vidare efter gymnasiet. 
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Figur 2 Visar grönområden runt Tornadoskolan i Skarpnäck. I figurens högra del ligger Nackareservatet. Till vänster och 

även i figurens nedre del ligger Flatens naturreservat. 

2. Metod och metoddiskussion 
Efter att ha kontaktat flertalet olika skolor i Stockholmsområdet valdes de två första skolorna 

som tackade ja, detta gjordes med hänsyn som den tidsbegränsning ett examensarbete på 15 

poäng innebär. Med hänsyn till underlaget kan studien inte uttala sig om hur skolor i 

Stockholmsområdet generellt arbetar med utomhuspedagogik. Vid urvalet av skolor finns det 

en risk att endast skolor som är nöjda med deras användning av grönområden tackade ja till 

att vara med i undersökningen. Studien har genomförts genom semistrukturerade intervjuer 

med en representant för skolledningen och lärare5 på de två skolorna. Intervjuerna tog mellan 

10–20 minuter och spelades in med ljudupptagare. Vid bearbetning av materialet togs citat ut 

och sammanfattningar skrevs. Eleverna fick svara på enkäter som sedan samlades in.6 

Den första skolan som besöktes var Enbacksskolan i Tensta. Urvalet av lärare gjordes genom 

att jag besökte skolan när flera lärare som undervisade ÅK 9 inte hade lektionstid. Samtliga 

lärare som fick förfrågan att ställa upp på intervju valde att göra det. I Enbacksskolan 

intervjuades tre lärare, en SO-, en Idrott/NO- och en språklärare. Jag strävade efter att 

intervjua lärare med liknande ämneskombinationer i Tornadoskolan. Där intervjuades en SO-, 

en idrott- och en språklärare. 

                                                 
5
 Intervjufrågor återfinns i bilaga 1 och 2.  

6 Se bilaga 3 för mer information kring enkätens utformning. 
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I lärarintervjuerna var syftet framförallt att undersöka hur mycket av lärarens undervisning 

som sker i grönområden. Syftet med lärarintervjuerna har även varit att se kopplingar mellan 

stödet från skolledning och användandet av grönområden7. 

Intervjuer genomfördes med en person från skolledningen för båda skolorna. Med hänsyn till 

deras anonymitet har jag valt att inte redovisa deras exakta roll, däremot bör det sägas att båda 

personerna har haft samma uppdrag på båda skolorna. Frågorna till skolledningen syftade till 

att utröna på vilket sätt de stödde lärarna för att möjliggöra användandet av grönområden i 

undervisningen8. Intervjuerna med lärare och skolledning har utförts enligt Brymans (2008) 

anvisningar om hur semistrukturerade intervjuer bör genomföras. Innan intervjuerna med 

lärare och skolledning presenterade jag muntligt min tolkning av begreppet grönområde. 

Intervjuerna med skolledning och lärare genomfördes enligt manus i bilaga 1 och 2 men 

följdfrågor ställdes i samtliga intervjuer. Tanken med följdfrågorna var att möjliggöra 

utförligare svar eller att komma tillbaka till ämnet som grundfrågan var avsedd att besvara. 

När resultaten presenteras har lärarnas anonymitet prioriterats. Det kommer därför inte vara 

tydligt vem som innehar vilken ämneskombination på skolan med anledning av att svaren inte 

ska kunna gå att koppla till en enskild lärare. Därför förekommer ibland längre stycken där 

svaren vävts samman och därefter har jag refererat till flera lärare som varit inblandade i 

svaren. Detta har gjorts när det varit ämnesspecifika svar eftersom det i annat fall riskerat att 

röja lärarnas identitet. Detta har inte gjorts på lärares begäran men eftersom jag utlovad 

anonymitet till de intervjuade lärarna anser jag att det ur ett etiskt perspektiv är viktigt att 

hålla det.  

Båda skolornas niondeklassare deltog i en enkätundersökning. Enbacksskolan hade endast en 

nioendeklass med 30 elever. Tornadoskolan hade även dem bara en niondeklass. 

Tornadoskolans nioendeklass var liten och bestod av endast 10 elever. Eleverna fyllde i en 

enkät innehållandes graderingsfrågor med påståenden om grönområdesanvändning kopplat till 

undervisning. Eleverna fick gradera hur väl ett påstående stämde överens med deras 

upplevelser på en skala från 1 till 5. Innan eleverna började fylla i enkäterna genomfördes en 

muntlig genomgång av mig där definitionen av ett grönområde klargjordes. Detta gjordes för 

att minimera eventuella missförstånd. Eleverna blev skriftligt ombedda att besvara frågorna 

utifrån deras erfarenheter på deras nuvarande högstadieskola. Enkäten innehöll även två 

öppna frågor för att ge eleverna större möjlighet till mer uttrycksfulla svar. Enkätstudien har 

                                                 
7
 Lärarnas intervjufrågor återfinns i bilaga 2.  

8
 Skolledningens intervjufrågor återfinns i bilaga 1. 
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gjorts med inspiration från Brymans (2008) anvisningar. Bryman menar att enkätstudier bör 

genomföras med få öppna frågor, den bör ha en enkel utformning samt vara av det kortare 

slaget för att minska risken för enkättrötthet. Djupintervjuer med elever övervägdes som ett 

alternativ men ansågs inte nödvändigt då enkätens öppna frågor bedömdes vara tillräckliga för 

att besvara studiens frågeställning. Enkäten tog för de flesta elever mellan tre till tio minuter 

att fylla i. Enbacksskolan i Tensta har normalt 30 elever i årskurs nio. Under mentorstiden var 

28 elever närvarande vilket utgjorde ett bortfall på två elever. Samtliga fyllde i enkäten men 

alla svarade inte på de öppna frågorna. I Tornadoskolan går tio elever i årskurs nio och nio 

medverkade i enkätstudien, ett bortfall på en elev, alla medverkande svarade även på de 

öppna frågorna. 

Undersökningen görs i samråd med forskarna Annika Dahlberg och Sara Borgström. Deras 

pågående projekt Green Access berör grönområden och dess nyttjande framförallt i 

Stockholm men i jämförelse med andra städer. Deras projekt finansieras av Formas. Min 

studie utgörs av datainsamling för ett mindre geografiskt område och är inriktad på skolors 

utnyttjande av grönområden (Dahlberg & Borgström, 2017).  

Metoderna som använts har valts för att kunna besvara frågeställningen inom den tidsram som 

ett examensarbete på 15 poäng innebär. Hade undersökningen haft mer tid till förfogande 

kunde underlaget blivit större och tendenser beträffande hur skolor i Stockholmsområdet 

använder grönområden kunde synliggjorts i större utsträckning. Enkätundersökningen ger 

visserligen möjlighet till ett större underlag men har begränsningar eftersom elevernas 

utrymme att ge uttömmande svar om deras åsikter är knapp. Endast skolor i Stockholms 

förorter har varit intressanta och har därför utgjort en rumslig begränsning. Innerstadsskolor 

kunde ha varit intressanta men jag har begränsat mig till skolor i Stockholms förorter eftersom 

de generellt har fler grönområden i sin närhet än den tätbebyggda innerstaden. Med mer tid 

och resurser hade även innerstadsskolor varit högintressanta att undersöka eftersom 

skolverkets riktlinjer gäller även dem. 

3. Teoretisk ramverk och tidigare forskning - Olika perspektiv om 

undervisning i grönområden 

Den tidigare forskningen som presenteras har valts ut i avsikt att synliggöra hur användning 

av grönområden är kopplat till miljörättvisa, platskänsla samt utomhuspedagogik för elever i 

åk 9. Urban politisk ekologi kan ses som den huvudsakliga inriktningen för dessa perspektiv. 

Urban politisk ekologi intresserar sig för hur socioekonomiska förutsättningar, politik och 
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urban miljö korrelerar menar Hult (2017) i sin doktorsavhandling Unpacking Swedish 

Sustainability, The promotion and circulation of sustainable urbanism. Därför finns ett 

intresse i urban politisk ekologi för ojämn och orättvis fördelning av det urbana landskapet 

(Hult, 2017). Urban politisk ekologi undersöker stadens miljöer (Adscheid, 2017). Således 

utgör urban politiska ekologi en välfungerande inriktning när urbana grönområden är i fokus 

för undersökningen.  

3.1 Miljörättvisa 

Miljörättvisa är ett framträdande begrepp inom urban politisk ekologi. Begreppet används på 

olika sätt beroende på var och när det används (Eriksson & Jonsson, 2015) vilket skapar ett 

behov att redogöra för min definition av begreppet. Robbins (2012) har gjort en översiktlig 

beskrivning av miljörättvisa i sin bok Political Ecology: A Critical Introduction. Robbins 

(2012) menar att det är väletablerat att utsatta och fattiga samhällsgrupper, som ofta 

inkluderar minoriteter, bor i områden som i högre grad präglas av miljömässiga risker, 

exempelvis runt fabriker med kemiskt avfall. Miljörättvisa som analysverktyg kan upptäcka 

rasism och klasskillnader i samhället hävdar Robbins (2012). Dahlberg & Borgström (2017, s. 

171) diskuterar perspektivet: ”Relationer mellan människor och de landskap de är en del av är 

beroende av faktorer som värderingar, tillgång och användning (eller brist på dessa) vilket är 

vad perspektivet miljörättvisa utforskar”.  Detta kan förstås som att miljörättvisa som 

analysverktyg kan synliggöra hur grupper blir påverkade av beslutsfattarnas planering och 

fördelning (Dahlberg & Borgström, 2017). I en studie gjord av Neimanis et al. (2012) med 

fokus på miljörättvisa har de utgått från amerikanska Environmental Protection Agencys’ 

definition av miljörättvisa som innebär rättvis behandling och ett meningsfullt engagemang 

för alla människor oavsett ras, hudfärg, nationalitet eller inkomst med avseende till 

utveckling, genomförande och efterlevnad av miljölagar samt deras regler och policys. Detta 

innebär att alla människor har rätt till att påverka av beslut som rör deras tillgång till naturen 

för såväl arbete, undervisning och utveckling. Enligt doktorsavhandlingen Sustainable 

Futures av Gunnarsson-Östling (2011) används miljörättvisa av planerare i Stockholm för att 

granska framtidsbilder av Stockholm. Miljörättvisa bör påverka beslut om hur förändring av 

urbana ytor bör genomföras för att mildra konsekvenser för redan utsatta grupper. 

Dahlberg & Borgström (2017) pekar på att medborgare, samhällsplanerare och forskare ser ett 

värde i urbana grönområden. Detta syns t ex genom ett ökat intresse beträffande statsodling, 

hur bostadspriser tenderar att stiga om det finns närliggande naturområden samt ständiga 

diskussioner om förtätning av städer. Med minskade grönområden och fortsatt bebyggelse 
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skapas ett behov av att utreda värdet av grönområden samt för vem det faktiskt är värt 

någonting (Dahlberg & Borgström, 2017). Hamon (2017) har studerat urbana grönområden i 

Terhan och visar hur marginaliserade grupper och minoriteter tenderar att använda 

grönområden i mindre utsträckningen än starka grupper i samhället. Detta gäller speciellt 

låginkomsttagare där det finns en tydlig koherens mellan socioekonomisk bakgrund och hur 

mycket grupper använder urbana grönområden.  

Miljörättvisa är ett relevant begrepp för min undersökning eftersom alla elever inte har samma 

möjlighet att uppleva grönområden i större utsträckning utanför skolan. Även om studien inte 

syftar till att utgå ifrån elevernas socioekonomiska bakgrund visar bland annat Hamons 

(2017) forskning på att olika grupper har olika tillgång till grönområden. Skolan blir därför en 

central aktör för att ge alla elever tillgång till grönområden. Miljörättvisa blir med det ett 

verktyg för att undersöka hur planering från skolledning och lärare påverkar elevernas 

möjligheter till undervisning i grönområden. 

3.2 Platskänsla 

Begreppet platskänsla9 används som ett paraplybegrepp där platstillhörighet och platsidentitet 

båda ryms enligt Jonsson (2016) som skrivit om platskänsla i sitt examensarbete A sense of 

place. Platskänsla kan användas olika beroende på vilken forskningsdisciplin som brukar det. 

Dock finns det gemensamma nämnare när det kommer till definition av begreppet och 

platskänsla kan enligt Jonsson (2006) beskrivas som det unika med en plats som upplevts av 

en individ. Platskänsla handlar om en individs upplevelse och uppfattning av en plats, känslor, 

medveten samt undermedveten tillhörighet och tillgivenhet till en plats (Jonsson, 2006). 

Platskänsla kan beskrivas som en individs förtrogenhet med en plats menar Villanen & Alerby 

(2013). En plats behöver enligt dem utmana tillräckligt för att inte tråka ut samtidigt som det 

är en plats som människan kan känna igen sig i och känna sig hemma i, vilket i sin tur skapar 

affektion för platsen. 

I Daniels et al. (2012) diskussion om platskänsla som begrepp, anser de att platskänsla 

handlar om individens känslor, föreställningar och tillgivenhet till en plats. Platser kan vara 

associerade med musik, historier och minnen vilket i sin tur skapar platskänsla. Platskänsla är 

någonting vi människor känner inom oss rent emotionellt. Platsen yta som människan ger 

mening menar Cedering (2016). Cedering framför i studie att platser i sig kan vara allt mellan 

en stat till en veranda. Platser kan ha delgetts vissa egenskaper av individen och av den 

                                                 
9
 Egen översättning av begreppet Sense of place.  
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anledningen är beskrivningen och känslan av platsen kopplat till vems perspektiv platsen ses 

ifrån. Platskänsla är ett begrepp som är relevant för att kunna analysera och förstå resultaten 

av intervjuerna. Cedering (2016) pekar i citatet nedan på vikten av att förstå platskänsla när 

olika platser studeras. 

En angelägen uppgift i studiet av platser måste vara att försöka nå en sådan kunskap om 

platsers ”karaktär”, och om deras ”mening” för dem som bor där, att man kan bedöma vilka 

konsekvenser olika samhällsförändringar och partiella ingrepp i dessa lokala system kan 

komma att få för deras integritet och livsduglighet (Cedering, 2016, s. 86). 

 

En studie gjord av Bendt et al. (2013) pekar på att personer som rör sig, vårdar och arbetar i 

ett urbant grönområde får en förändrad relation till området. Den urbana människan känner i 

regel större distans till naturen eftersom tillgängligheten till grönområden tenderar att minska 

i urbana miljöer. Bendt et al (2013) menar att grönområden är viktigt i en urban miljö 

eftersom det påverkar gruppers och individers relation till naturen och med det deras attityder 

och kunskap om hållbar utveckling och biodiversitet. Människor i urbana miljöer som aktivt 

arbetar med och i grönområden får en större platskänsla och ett större behov att bevara och 

vårda naturen (Connolly et al. 2013; Piwowarcyk et al. 2013). Inblandning och delaktighet 

från människor i närområdet leder till att urbana grönområden blir både mer använda och 

efterfrågade. Människor som aktivt involverat sig i urbana grönområden har även fått en 

förstärkt platskänsla samt ökad kunskap om naturen och om de lokala ekosystemen. 

Platskänsla är även viktigt för grönområdena i sig eftersom människor med känsla för 

området även är intresserade av att vårda dem vilket resulterar således i att såväl människan 

som naturen blir vinnare i en den ekvationen (Bendt et al. 2013).  

I min studie om skolors användning av grönområden används platskänsla främst som en del 

av analysen. Elevernas platskänsla undersökts inte specifikt men undersökningen visar på 

vilka möjligheter eleverna får för att kunna skapa platskänslor i grönområden. 

3.3 Utomhuspedagogik 

Något som påverkar människors platskänsla är deras möjlighet att lära av och i ett område. 

Utomhuspedagogik har sitt ursprung i 1800-talets USA där syftet var att öka elevernas 

kontakt med naturen (Szczepanski & Dahlgren, 2011). Klassrummets mer abstrakta lärande 

behövde kompletteras med utomhuspedagogik där begrepp och fenomen fanns i sitt naturliga 

sammanhang. Alla sinnen tilläts bidra till lärandet när undervisningen lämnade klassrummet 
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och flyttades utomhus (Szczepanski & Dahlgren, 2011). Pedagogen John Dewey (1915) som 

myntade uttrycket ’learning by doing’ underströk kopplingen mellan praktiska handlingar och 

begreppsbildning. Dewey pekar på att när elever lär sig om den miljö de undervisas i får de 

kunskaper som den teoretiska klassrumsundervisningen inte har möjlighet att förmedla. Detta 

får medhåll av Szczepanski & Dahlgren (2011) som redogör för att eleven får möjlighet att 

beskriva verkligheten som den är istället för genom mellanhänder vid utomhuspedagogik. Det 

finns en direkt koppling mellan utomhuspedagogik och det platsrelaterade lärandet. Genom 

utomhuspedagogiken kan både språk och handling i kombination skapa nya kunskaper menar 

både Szczepanski & Dahlgren (2011). Montessori (2000, s.18) menar att natur och 

undervisning går hand i hand: 

What we hope – we to whom the child has revealed the power of his intelligence – is to revise 

the idea of Comenius by bringing the world itself to the children. When the child goes out, it is 

the world itself that offers itself to him. Let us take the child out to show him real things instead 

of making objects which represent ideas and closing them in cupboards. 

Brodin (2011) visar i sin forskningsrapport Kan utomhuspedagogik stödja lärande och 

inkludering? att grönområden har pedagogiska värden. Det finns en koppling mellan lärande 

och sinnesintryck från naturen. Utomhuspedagogik i grönområde fungerar för flertalet av 

skolans ämnen. I matematik kan eleverna sortera föremål, beräkna och mäta sträckor. 

Exempelvis kan de på ett lustfyllt sätt mäta höjd och längd på olika träd eller buskar. 

Aktiviteter av denna sort tenderar att bli roligare och mer givande för eleven visar Brodin 

(2011) på. Abrahamsson har i sitt examensarbete Vild natur, Värden, attityder och 

associationer från 2017 identifierat att när elever får mer kunskaper om naturen förändrar det 

hur naturen upplevs. Skolungdomar som lär sig om miljö och natur har visat sig få attityder 

till naturen som kan beskrivas som mindre ”exploaterande”. Upplevelser av natur och 

grönområden leder till en ökad vilja att lära mer om naturen och med det skapas en positiv, 

uppåtgående, spiral. Naturupplevelser tenderar att skapa känslor där positiva naturupplevelser 

kan leda till en känsla av kärlek och affektion till naturen menar Abrahamsson (2017) vilket 

således går att relatera till diskussionen om platskänsla ovan. Utomhuspedagogik där barn och 

ungdomar möter naturen har visat sig leda till känslor av att vilja vårda både djur och natur 

samt en vilja att vara en del av naturen. En känsla som i sin tur tenderat att leda barn och 

ungdomar till en miljömässig medvetenhet. Abrahamsson (2017) pekar ut att när 

klassrumsundervisning jämförts med fältarbeten har stora skillnader i attityder visat sig hos de 

deltagande eleverna. Hos eleverna som arbetat med fältarbete fanns en känsla av att kunna 

påverka ekosystemet i mycket högre grad än för de elever som haft undervisning i 
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klassrummet. Människors ekologiska beteende har en tydlig koppling till deras 

naturupplevelser avslutar Abrahamsson (2017). Detta ligger i linje med Skolverkets ambition 

vilken yttras i LGR 11 där det står att skolan bör arbeta aktivt för att eleverna ska få ett 

personligt förhållningssätt till miljöfrågor (Skolverket, 2011).  

Szczepanski & Dahlgren (2011) visar hur det finns praktiska hinder som lärare beskrivit när 

det kommer till utomhuspedagogik där bland annat oro för säkerhet och hälsa samt 

begränsningar i form av tid, resurser och stöd från skolledningen har betonats. Stern & Dietz 

(1994) har publicerat forskning som pekar på att elever som är obekväma med att vistas 

utomhus tenderar att stärka sina förutfattade meningar när utomhusvistelse sker. De försöker 

hitta stöd för sin tes att det finns faror eller fenomen som uppfattas obehagliga kopplat till 

grönområden. Detta tenderar att stärka deras befintliga förhållningssätt till miljön visar Stern 

& Dietz på. Brodin (2011) har dragit slutsatser som visar att det är av den anledningen viktigt 

att elever tillåts vara i och får fördjupad förståelsen för naturen och dess fenomen i barndomen 

och sina ungdomsår. Att endast vistas i naturen kan ses som ett informellt lärande då 

kunskaper genom naturupplevelser i sig är lärorika men även om eleven lär sig på egen hand 

endast genom att vistas i grönområden förstärks lärandet av formellt lärande, genom t.ex. 

utomhuspedagogik menar Brodin (2011).  

Szczepanski & Dahlgren (2011) pekar på att utomhuspedagogik inte bara är ett komplement 

till boklig bildning utan det möjliggör även en djupare kunskap om begrepp och fenomen. 

Den fysiska aktiviteten som sker vid utomhuspedagogik bidrar dessutom till att skapa 

platskänsla. När bokkunskapen kopplas till kroppslig rörelse skapas minnesspår. Lärare ser 

ofta utomhuspedagogik som ett komplement till klassrumsundervisning visar Szczepanski & 

Dahlgren (2011) på. Jordet (2007) skriver att med all den IKT- och klassrumsundervisning 

som förekommer i skolorna idag behövs utomhuspedagogik för att inte förlora verkligheten 

som undervisningsarena. Annars riskerar motsättningar att uppstå mellan det teoretiska och 

det praktiska istället för att de fungerar i samklang med varandra hävdar Jordet.  

Utomhuspedagogiken som min studie lägger stor vikt vid bör ses som det verktyg skolor 

använder för möjliggöra vistelse i grönområden. Det är genom utomhuspedagogik som jag 

menar att miljörättvisa och platskänsla kan ges till eleverna. Genom utomhuspedagogik får 

eleverna möjlighet att vistas i grönområden där de kan skapa en platskänsla och även ges 

möjlighet att nå de mål som LGR 11 förespråkar. Utomhuspedagogik kan därför även bidra 

till miljörättvisa, där alla elever ges möjlighet att vistas i grönområden. 
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3.4 Sammanfattande reflektioner samt forskningslucka 

Den tidigare forskningen är väsentligt för att kunna placera resultaten av min egen studie i en 

bredare kontext och för att kunna dra slutsatser som inte endast är kritiska mot det rådande 

läget utan som även kan fungera som ett frö för vidareutveckling.  

Som ovan presenterats för så förekommer forskning kring miljörättvisa där bland annat 

Hamon (2017) visar på ojämn fördelning av urbana grönområden i Tehran. Szczepanski & 

Dahlgren (2011) har med sin forskning kunnat visa hur utomhuspedagogik i grönområden 

gynnar både lärandet och kan dessutom bidra till ökad platskänsla. Platskänsla i grönområden 

är något som Bendt et al. (2013) klargjort är väldigt viktigt för att individer i urbana miljöer 

ska få ökad kunskap om miljön och naturen. Däremot har ingen studie beträffande två urbana 

Stockholms skolor utförts i syfte att analysera skolors användning av urbana grönområden 

utifrån begreppen platskänsla, miljörättvisa och utomhuspedagogik. Således finner jag min 

forskningslucka dels i de rumsliga begränsningarna men även i kombinationen av 

analysverktyg. 

4. Resultat 

Resultatdelen är uppdelad så att den besvarar frågorna i ordning från frågeställningen. 

Avsnittet inleds med elevernas svar, följt av lärarnas och slutligen skolledningens för att på så 

sätt tydliggöra hur nyttjandet av grönområden ser ut samt även identifiera de hinder som finns 

och hur dessa bemöts. Elevenkäten har utförts anonymt och för att redovisa deras svar 

kommer jag använda begreppet Elev följt av en siffra som referens för att redovisa 

individuella svar. Lärarna och intervjusvar är alla anonyma, därför anges de endast som 

Lärare 1-3 och Skolledning för att ge möjlighet att följa respondenterna utan att veta vem som 

givit vilket svar. 

4.1 Hur använder skolorna grönområden i den dagliga praktiken? 

Först kommer elevenkäterna från Enbacksskolan och Tornadoskolan att redovisas i form av 

utvalda kommentarer och diagram. Efter det kommer lärarnas och skolledningens svar att 

redovisas för att slutligen sammanfattas i slutet av avsnittet. 

4.1.1. Enkätsvar från Enbacksskolan 

I enkäten ställdes den öppna frågan: Hur skulle du vilja förändra hur skolan och lärare 

använder grönområden i undervisningen? I Enbacksskolan var det 19 elever som besvarade 

frågan vilket innebär ett bortfall på åtta elever av dem som medverkade i enkäten. Tio utav 
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dem skrev kommentarer som visade på att det fanns en önskan att använda grönområden mer 

än vad de gör i dagsläget. Sex stycken önskade ett oförändrat läge, de ansåg att det var 

tillräckligt med undervisning i grönområden idag. Endast tre kommentarer visar på att de inte 

önskar att vara ute i grönområden alls under lektionstid. Detta korrelerar med de tendenser 

som visas i figur 6 nedan där det är tydligt att många av eleverna inte känner att de varit ute 

tillräckligt i grönområden under skoltid. Eleverna i Enbacksskolan anser i regel inte heller att 

de får vara ute särskilt mycket i grönområden på lektionstid med undantag för utflykter (figur 

3, figur 4). Samtidigt finns en känsla bland eleverna att det inte är alla ämnen som tar med 

dem ut i grönområden (figur 5). När eleverna fick möjlighet att utveckla sina svar i de öppna 

frågeställningarna framgick att många önskade att de var ute mer. Detta framgick framförallt 

på enkätfrågan: Hur skulle du vilja förändra hur skolan och lärare använder grönområden i 

undervisningen?  

”Att man går mer ut t.ex. på NO-ämnen för att lära sig mer om hur djur, träd och stenar ser ut” 

(elev 1).  

Även önskemål om att vara ute mer överlag finns bland kommentarerna, exempelvis ”vi 

borde vara utomhus lite oftare” (elev 2). 

Huruvida elev 2 syftar på utomhuspedagogik eller endast vill vara ute är svårt att dra 

slutsatser om. 

4.1.2 Enkätsvar från Tornadoskolan 

När Tornadoskolans elever svarade på frågan: Hur skulle du vilja förändra hur skolan och 

lärare använder grönområden i undervisningen? visade tre av svaren att de inte önskar att 

vara utomhus i undervisningen genom svar som exempelvis: “Inget, det är skönt att vara inne” 

(elev 3). Fem stycken elever önskade att vara ute mer i ett eller flera ämnen, “Jag vill vara ute 

mer, vill inte sitta i klassrummet hela tiden” (elev 4). Svaren överensstämmer väl med figur 6 

där 6 av 9 elever menar att de inte känner att de varit ute tillräckligt mycket på lektionstid. 

Niondeklassarna på Tornadoskolan menar att de i princip aldrig är ute i grönområden på 

lektionstid och bara några av dem anser att de får vara ute i grönområden under utflykter 

(figur 3, figur 4). Samtliga elever ger det överensstämmande svaret att de flesta ämnena inte 

tar med dem ut i grönområden (figur 5.) 
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4.1.3 Sammanställning av Enbacksskolans och Tornadoskolans enkätsvar  

Nedan kommer resultatet av enkätundersökningarna redovisas. På den lodräta axeln visas hur 

många elever som angett det svaret. På den vågräta axeln visar de olika svarsalternativen där 

1 står för ”Stämmer inte alls och 5 står för ”Stämmer väl överens. Eleverna har fått gradera till 

i vilken grad ett påstående stämmer överens med hur de har uppfattat undervisningen på deras 

nuvarande skola. 

 

Figur 3 På den lodräta axeln visas hur många elever som angett ett visst svar. På den vågräta axeln visas de 

olika svarsalternativen där 1 står för ”Stämmer inte alls och 5 står för ”Stämmer väl överens. Eleverna har fått 

gradera till i vilken grad ett påstående stämmer överens med hur de har uppfattat undervisningen på deras 

nuvarande skola. 
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Figur 4 På den lodräta axeln visas hur många elever som angett ett visst svar. På den vågräta axeln visas de 

olika svarsalternativen där 1 står för ”Stämmer inte alls och 5 står för ”Stämmer väl överens. Eleverna har fått 

gradera till i vilken grad ett påstående stämmer överens med hur de har uppfattat undervisningen på deras 

nuvarande skola. 

 

Figur 5 På den lodräta axeln visas hur många elever som angett ett visst svar. På den vågräta axeln visas de 

olika svarsalternativen där 1 står för ”Stämmer inte alls och 5 står för ”Stämmer väl överens. Eleverna har fått 

gradera till i vilken grad ett påstående stämmer överens med hur de har uppfattat undervisningen på deras 

nuvarande skola. 
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Figur 6 På den lodräta axeln visas hur många elever som angett ett visst svar. På den vågräta axeln visas de 

olika svarsalternativen där 1 står för ”Stämmer inte alls och 5 står för ”Stämmer väl överens. Eleverna har fått 

gradera till i vilken grad ett påstående stämmer överens med hur de har uppfattat undervisningen på deras 

nuvarande skola. 

4.1.4 Intervjuer med lärare och skolledning från Enbacksskolan 

Samtliga lärare beskriver deras två övernattningskurserna som äger rum i årskurs 8 och 9 som 

de stora aktiviteterna de har i grönområden10. Den första övernattningskursen som de har i 

årskurs 8 är en paddlingsresa där eleverna spenderar två nätter ute med sina lärare och paddlar 

kajak. Den andra övernattningskursen kallar skolan för Skärgårdsliv och beskrivs som en kurs 

där eleverna spenderar två nätter ute i Stockholms skärgård. Kurserna är tänkta att fungera 

som gruppstärkande övningar där elevers relation stärks och även relationen lärare och elev 

emellan. I en intervju citerar respondenten en elev som sagt till läraren: ”Här ute känns det 

mer som vi är kompisar än i skolan” (Lärare 1). 

Kursernas främsta uppgift är fortfarande undervisning och det är kunskaper inom NO som 

skolan önskar att utveckla under dessa utflykter. Därför ses utflykterna som en del av NO-

undervisningen. Lärarna menar att det är viktigt att eleverna får vistas i grönområden (Lärare 

1, lärare 2, lärare 3). 

”Alla elever har inte föräldrar som kan ta med sina barn ut i grönområden, då är det viktigt att 

skolan axlar det ansvaret” (Lärare 1).  

                                                 
10

 Dessa är inte urbana grönområden. 
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”Det ger pedagogiska fördelar att blanda utomhuspedagogik och klassrumsundervisning” 

(Lärare 2).  

”Det är viktigt att vistas i grönområden eftersom det ger eleverna möjlighet att känna och ta 

på saker, det gör att de förstår. Vi hade berövat dem upplevelsen om vi inte tog ut dem. Då 

hade vissa endast spenderat sin tid bland hyreshus och aldrig fått uppleva den svenska 

naturen” (Lärare. 3).  

Elevernas svar i figur 5 stämmer inte överens med lärarnas uppfattning kring hur mycket 

utomhuspedagogik som används i den dagliga praktiken. I intervjuerna ger lärarna en 

optimistisk bild kring utomhuspedagogikens omfattning. Orientering sker i närområdet på 

idrottslektionerna, NO-lektioner är i grönområden ca 2-3 gånger per termin utöver utflykterna 

för att exempelvis undervisa om hur fotosyntesen går till. SO-läraren menar att han använder 

grönområden en del i undervisningen. Detta görs främst i geografi genom fältstudier där 

eleverna får lära sig mer om naturtyper, väderstreck, bergarter och mineraler. I 

historieundervisningen planerar läraren i framtiden att även börja vistas i grönområden för att 

undervisa om runstenar som finns i närområdet. Två lärare beskriver hur de på mentortiden 

även där spenderar tid utomhus, dock inte som utomhuspedagogik utan i syfte att stärka 

gruppdynamiken (lärare. 1, lärare 2, lärare 3).  

Representanten för skolledningen i Enbacksskolan menar att de inte har möjlighet att ställa 

krav på lärarna när det kommer till användning av utomhuspedagogik i undervisningen. Det 

finns däremot en önskan att lärarna använder sig av utomhuspedagogik eftersom det ger 

eleverna möjlighet att lära sig ta hänsyn till djur, miljö och natur. Det är ett viktigt uppdrag för 

skolan. Av den anledningen uppmuntrar skolledningen utomhuspedagogik påpekar 

skolledningen (1) i intervjun. Detta görs genom att bland annat arrangera stödja 

övernattningsvistelserna som är resurskrävande i både personalkostnader och kostnader för 

genomförandet. 

4.1.5 Intervjuer med lärare och skolledning från Tornadoskolan 

Lärarna beskriver en utbildningssituation där grönområden inte har någon större roll i 

utbildningsmässiga sammanhang med undantag för idrottsläraren. Det sker vissa 

teambuildingaktiviteter men utan något fokus på undervisning vid en övernattning på 

Örnboet11 där aktiviteter som paddling bland annat ingår. Vistelserna saknar inslag av 

undervisning. Språkläraren använder sig inte av utomhuspedagogik och SO-läraren har ett 

                                                 
11

 Örnboet är normalt en lokal för scouter och ligger i ett naturreservat. 
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fåtal kurser i samhällskunskap där utomhuspedagogik sker i urbana grönområden. 

Idrottsläraren har däremot för vana att undervisa i grönområden, något som sker genom olika 

lekar och löpning genom skogen. Huruvida det är viktigt att vara utomhus skiljer också 

lärarnas åsikter åt. ” Det är något man kan göra men det är inget mål i sig, det finns inget 

kunskapskrav eller liknande som kräver det” påstår lärare 4. Medan lärare 5 menar att: ”Det är 

en avkopplande miljö i skogen och väldigt lärorik. Eleverna får möjlighet till sinnesro i 

skogen samtidigt som de är ute och rör sig. Det är även bättre syre i skogen, det finns flera 

fördelar med att vara ute.” Något som även får medhåll från lärare 6: ”Vi borde vara ute mer 

men det är lätt att man blir bekväm, man måste rodda om för man vill gärna vara ute en hel 

dag vilket gör det svårt men vi borde vara ute mer.”  

Skolledning på Tornadoskolan anser att skolan använder utomhuspedagogik i för liten 

utsträckning. Det är i slutändan upp till lärarna och skolan saknar traditioner av 

utomhuspedagogik. Det är ett utvecklingsområde för Tornadoskolan menar skolledningen 

även om idrotten är ute mycket (skolledning 2). 

4.1.6 Sammanfattning av Enbacksskolan 

Enbacksskolans elever menar att de inte är ute i grönområden under den dagliga praktiken i 

särskild stor utsträckning, även om de är ute en hel del på utflykter (figur 3, figur 4, figur 5). 

Flera av eleverna vill dock vara ute mer i grönområden (Elev 1, Elev 2, figur 6). Elevernas 

svar är inte samstämmiga med lärarnas och skolledningens svar som menar att eleverna 

spenderar tid både på lektioner och under utflykter i grönområden, både i undervisningssyfte 

och för att stärka gruppdynamiken (lärare 1, lärare 2, lärare 3, skolledning 1).  

4.1.7 Sammanfattning av Tornadoskolan 

I Tornadoskolan tenderar lärare, elever och skolledning att vara någorlunda överens, 

undervisning sker inte i grönområden i någon större utsträckning och de flesta ämnena 

använder sig inte utav utomhuspedagogik. Det finns en önskan från flera av eleverna (elev 3, 

elev 4, figur 6), lärarna (lärare 5, lärare 6) samt skolledningen (2) att utomhuspedagogik i 

grönområden ska ske mer frekvent men eftersom traditioner och riktlinjer saknas så genomför 

få lärare undervisning i grönområden.  

4.2 Hur bemöter skolorna olika hinder för användning av grönområden? 

Först kommer elevenkäterna från Enbacksskolan och Tornadoskolan att redovisas i form av 

utvalda kommentarer och diagram. Efter det kommer lärarnas och skolledningens svar att 
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redovisas för att slutligen sammanfattas i slutet av avsnittet. Skolornas resultat redovisas 

separat. 

4.2.1 Enkätsvar från Enbacksskolan 

Eleverna gavs påståendet att de lär sig bättre i grönområden än i klassrummet och där går 

åsikterna isär för många av eleverna. Flera menar att det påståendet stämmer väl överens med 

deras åsikt medan andra anser att det inte stämmer alls. Dock är häften av eleverna i 

Enbacksskolan överens om att de inte lär sig mer ute i naturen än i klassrummet (figur 7). 

Enkäten visar även att det finns flera elever som tycker att det kan vara obehagligt att vara ute 

i naturen även om majoriteten inte anser att det finns ett stort obehag (figur 8). I svaren på en 

av de öppna frågorna som utforskar hur eleverna känner inför ett hypotetiskt scenario där en 

historielärare ska ta med eleverna till skog och andra grönområden i ett par timmar så är det 

flera elever som visar negativa känslor inför det:  

”Jag tycker det är tråkigt att vara ute i skogen och ha lektion, det är bättre att ha lektionen i 

klassrummet” (Elev 5).  

”Det kan bli mycket smuts” (Elev 6).  

”Jag tycker det kan bli jobbigt och blir irriterad av det” (Elev 7).  

Dock är majoriteten av de som valt att skriva kommentarer positiva:  

”Det skulle vara väldigt kul och intressant, jag känner även att jag skulle lära mig mycket” 

(Elev 8).  

”Det kommer bli kul att få se det framför sina ögon än att få se bilder från en SO-bok” (Elev 

9).  

I kommentarerna visar sig dock inga starka obehagskänslor utan de negativa kommentarerna 

om det hypotetiska förslaget handlar främst om att de anser att handlingen skulle vara jobbigt. 

4.2.2 Enkätsvar från Tornadoskolan 

När eleverna från Tornadoskolan besvarade frågan om huruvida de lär sig bättre när de är ute 

i naturen och får uppleva saker på plats istället för i klassrummet går åsikterna isär. Fyra av 

dem är neutrala medans tre anser att påståendet inte stämmer och två av eleverna anser att det 

stämmer att de lär sig mer i naturen (figur 7). Det är däremot endast en elev som anser att det 

känns obehagligt att vara ute i naturen (figur 8). När eleverna fick svara på hur de kände inför 

det hypotetiska scenariot med att ha en historialektion utomhus var det endast tre av eleverna 
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som visade negativitet i sina svar som exempelvis: ”Låter inte kul” (elev, 10). Sex av svaren 

var däremot mer positiva till att ha en historialektion utomhus. ”Intressant och kul tycker jag” 

(Elev 11). ”Går gärna ut om det hjälper mig lära mig något eller om det kan höja mitt betyg” 

(elev 12). Inte heller från Tornadoskolan visade sig några starka obehagskänslor vid denna 

öppna fråga. 

4.2.3 Sammanställning av Enbacksskolan och Tornadoskolas enkätsvar 

 

Figur 7 På den lodräta axeln visas hur många elever som angett ett visst svar. På den vågräta axeln visas de 

olika svarsalternativen där 1 står för ”Stämmer inte alls och 5 står för ”Stämmer väl överens. Eleverna har fått 

gradera till i vilken grad ett påstående stämmer överens med hur de har uppfattat undervisningen på deras 

nuvarande skola. 
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Figur 8 På den lodräta axeln visas hur många elever som angett ett visst svar. På den vågräta axeln visas de 

olika svarsalternativen där 1 står för ”Stämmer inte alls och 5 står för ”Stämmer väl överens. Eleverna har fått 

gradera till i vilken grad ett påstående stämmer överens med hur de har uppfattat undervisningen på deras 

nuvarande skola. 

4.2.4 Intervjuer med lärare och skolledning från Enbacksskolan 

Återigen skiljer sig elevernas uppfattning av hinder i undervisningen i grönområden från 

lärarnas. Lärarna menar att eleverna trivs relativt bra ute. En lärare pekar på hur enskilda 

elever inte är intresserade av att vara ute även om den stora majoriteten gärna är utomhus på 

lektionerna (Lärare 3). Under samtalet när det diskuterades huruvida det kan bli stökigt när 

elever åker på övernattningsresor svarar lärare 1: ”På vår skola känner vi alla elever och deras 

föräldrar. Vi är inte oroliga att det ska bli stökiga. Vissa föräldrar kan vara oroliga att tjejer 

och killar sover tillsammans. Men vi har koll. Nästan varje år följer alla elever med på 

utflykterna.” Lärarna är samstämmiga och menar att de inte ser några egentliga hinder för 

utomhuspedagogiska aktiviteter. 

”Vi är väldigt flexibla. Vi möjliggör utflykter för varandra.” (Lärare 1).  

”Både elever och föräldrar tycker det är helt okej att vara ute i skogen.” (Lärare 2).  

”De allra flesta tycker att det är roligt att undervisas utomhus, komma bort från klassrummets 

väggar en stund.” (Lärare 3). 
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Till skillnad från eleverna som visar väldigt skilda åsikter kring huruvida de lär sig mer i 

naturen eller inte är både lärare och skolledning överens om att elevernas utbildning gynnas 

av utomhuspedagogik. Skolledningen ser inga direkta hinder för utomhuspedagogik i 

undervisningen och försöker stötta lärarna till just detta. De ser till att finansiera resor till 

bondgården Ekebygård. De ordnar även med skridskor så eleverna kan åka till skridskobana 

under vintern på idrotten samt se till att lärare får betalt för utflykter utanför vanlig skoltid 

(Skolledning 1). I intervjuerna med lärarna framgår det tydligt att de känner sig stöttade av 

skolledningen.  

”Jag känner stort stöd från skolledningen, mycket är deras initiativ. Utomhuspedagogik 

uppmuntras absolut från skolledningen. Undervisningen i grönområden fungerar som ett 

hjälpmedel där eleverna lättare kan förstå det som vi arbetat med i klassrummet” (lärare 3).  

”Vi har en jättebra ledning som ger oss bra stöd och vi har mycket förtroende, jag känner att 

jag får fria händer” (lärare 2).  

”Jag tycker att skolledningen stödjer våra projekt och vår användning av grönområden” 

(lärare 1). 

4.2.5 Intervjuer med lärare och skolledning från Tornadoskolan 

När det kommer till hinder har lärarna på Tornadoskolan olika uppfattningar om vilka hinder 

som finns. “Eleverna är sällan peppa på att dra ut i skogen, de skulle behöva en uppgift som 

de sedan examineras på för att känna något intresse men annars är de inte särskilt intresserade 

av grönområden” (lärare 6). En annan lärare menar att när undervisning sker i grönområden 

kan elever känna att det känns som att det inte är obligatoriskt vilket kan vara ett hinder mot 

att alla följer med (lärare 4). Lärare (5) menar å andra sidan att eleverna generellt sett trivs i 

och vill vara i skogen. det. Detta får stöd av figur 8 som visar att alla utom en elev inte känner 

något obehag av att vara i grönområden. Många är ovana eftersom de inte är med i en 

orienteringsklubb eller liknande som tar med dem ut i grönområden fortsätter lärare (5), 

därför måste vi i skolan göra. Skolledningen ser inte heller något hinder mot att gå ut förutom 

lärarnas tid. Representanten från skolledningen menar att det handlar om att våga förändra sin 

undervisning för att kunna utnyttja grönområden i undervisningssammanhang (skolledning 2). 

Samtliga lärare på Tornadoskolan som intervjuats är överens om att det är lärarens ansvar att 

ta med eleverna till grönområden. Exempelvis säger en lärare: “Jag tycker de stöttar, det 
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handlar om man själv vill eller inte” (lärare 4)12. Skolledningen ser dock ett ansvar för att 

stötta lärarna. Att ha utomhuspedagogik som ett övergripande mål på skolan under en period 

kan vara ett sätt att främja användandet av utomhuspedagogik (skolledning 2). 

4.2.6 Sammanfattning av Enbacksskolan 

Eleverna och lärarna i Enbacksskolan har skilda åsikter om hur mycket eleverna lär sig genom 

utomhuspedagogik och även hur eleverna upplever grönområden. Enkätsvaren visar att 

eleverna känner att de i regel inte lär sig mer utomhus medans lärarnas uppfattning är att de 

faktiskt gör det. Varför denna återkommande skillnad i åsikter om användningen och 

upplevelsen av grönområden finns är svårt att avgöra. Det kommer inte heller rymmas i denna 

undersökning att granska saken närmare. Lärarna känner stort stöd från skolledning och några 

egentliga hinder verkar inte finnas mot utomhuspedagogik, elevernas vanligaste invändning 

mot utomhuspedagogik är att det är jobbigt. 

4.2.7 Sammanfattning av Tornadoskolan 

Några större hinder för undervisning i grönområden visar varken enkätsvaren eller i 

intervjuerna. Inte heller något direkt stöd visar sig även om lärarna menar att de känner stöd 

uppifrån. Obehagskänslorna från eleverna verkar vara relativt små. Det tycks att undervisning 

i grönområden borde kunna ske i större utsträckning än i dagsläget. Det kan dock vara så att 

det behöver komma tydligare direktiv från skolledningen för att en sådan utveckling ska ske, 

något som skolledningen tycks vara medvetna om. 

5. Analys och diskussion 

Studiens syfte var inte att jämföra två olika skolor men när resultatet presenterats visar 

skolorna på stora skillnader vilket väcker vissa funderingar. Lärarna diskuterade i intervjuerna 

hur de använder utomhuspedagogik. Intervjusvaren tenderade att skilja sig mellan 

Enbacksskolan och Tornadoskolan. Resultaten tyder på att lärarna på Enbacksskolan använder 

utomhuspedagogik i större utsträckning än vad lärarna gör på Tornadoskolan. Detta går att se 

bland annat genom hur de båda skolorna använder sina övernattningsutflykter. I 

Tornadoskolan sker det endast som gruppstärkande övningar medan lärare från 

Enbacksskolan menar att det främsta syftet med kurserna är undervisning inom NO-ämnena. 

Båda skolorna använder i detta fall grönområden i samband med skolaktiviteterna men endast 

Enbacksskolan använder utomhuspedagogik vid övernattningsresorna. I den dagliga praktiken 

                                                 
12 Läraren diskuterar om huruvida hen känner stöd från skolledningen. 
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upptäcks skillnader mellan de högstadielärarna som intervjuats på skolorna. SO-, NO-, och 

idrottsläraren använder grönområden rutinmässigt under terminens gång på Enbacksskolan 

medan i Tornadoskolan är det endast idrottsläraren som kontinuerligt nyttjar grönområden. 

Det finns även skillnader i attityder till hur viktigt det är att eleverna får vara i grönområden. I 

Enbacksskolan menar både lärare och skolledning att undervisning i grönområden är viktigt. 

Tornadoskolan tenderar att inte ge utomhuspedagogik lika stor betydelse som Enbacksskolan 

gör. Skolledningen på Tornadoskolan verkar vara införstådd med att undervisning i 

grönområden inte sker i särskilt stor utsträckning och menar att det handlar om att skolans 

traditioner behöver förändras för att utomhuspedagogik ska användas i större utsträckning. 

Områdesbeskrivningen som gjorts i studien visar att båda skolor har nära till både 

grönområden. 

Eleverna i årskurs 9 som svarade på enkäten i Enbacksskolan anser inte att undervisning i 

grönområden sker i särskilt stor utsträckning. Detta skiljer sig ifrån vad lärare och skolledning 

påvisat i sina intervjusvar. Varför denna skillnad finns kan vara svår att svara på med metoden 

men en förklaring kan ligga i hur elever definierar mycket i frågan; ”Vi har varit ute mycket i 

grönområden på lektioner”. Det kan vara så att eleverna besitter olika referensramar och 

därmed skiljer sig deras sätt att värdera mängden utomhuspedagogik då de eventuellt inte har 

någon annan skola att förhålla sig till. Metoden i undersökningen visar här på en brist och 

något som behöver tydliggöras inför framtida undersökningar. Det studien visar tendenser på 

är att ena skolan tycks ha tagit till sig konceptet med utomhuspedagogik mer än den andra. 

Resultaten pekar på att lärarna och skolledningen på Enbacksskolan tenderar att se större nytta 

och använder grönområden och utomhuspedagogik mer än vad Tornadoskolan gör. 

Enbacksskolan tycks ha förstått grönområdens och utomhuspedagogikens värden som Brodin 

(2011) diskuterar. Brodin (2011) menar att utomhuspedagogik fungerar väl för flertalet av 

skolans ämnen, något som lärare på Enbacksskolan visar exempel på. Montessori (2000) 

håller med om och menar att undervisning och natur går hand i hand. Detta resonemang ligger 

även i linje med Szczepanskis och Dahlgrens (2011) beskrivning om att alla sinnen kan bidra 

till lärandet. 

Jonson (2016) menar att platskänsla handlar om att knyta upplevelser och känslor till en 

specifik plats. Detta görs genom att vistas på platsen och genom att uppleva saker där, genom 

exempelvis utomhuspedagogik. Anledningen till att platskänsla använts som ett begrepp i 

uppsatsen beror på den förtrogenhet platskänsla kan skapa till en plats som Villanen & Alerby 

(2013) beskriver skulle kunna minska elevernas eventuella obehag inför att vistas i 
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grönområden. I resultaten syns det att vissa elever känner ett obehag för att vara i skogen, 

något jag menar bör ses som ett hinder för utomhuspedagogik. I både Tornadoskolan och 

Enbacksskolan finns tendenser som visar på att långt ifrån alla elever uppskattar 

utomhuspedagogik, alla eleverna är helt enkelt inte så intresserade av att vistas eller 

undervisas i grönområden. Resultaten visar att det inte alltid är samma grönområden som 

används av eleverna, något som kan försvåra skapandet av platskänsla. Från elevernas sida 

syns detta i figur 8 där åtta av 37 elever totalt från de båda skolorna har svarat stämmer väl 

överens på enkätfrågan: ”Jag upplever det som obehagligt att vara ute i naturen, det finns 

fästingar som sprider sjukdomar och är smutsigt vilket jag helst undviker”. Endast sex av 37 

elever totalt upplevde att påståendet inte alls stämmer överens med deras uppfattning. Övriga 

elever placerade sig däremellan. Genom att ofta nyttja samma grönområden skulle elevernas 

obehag kunna minskas. Eleverna kan då ges möjlighet att starkare knyta an till platsen och 

obehagskänslor kan med det minska, något som beskrivs i Brodins (2011) forskning. 

Enligt LGR 11 har alla elever rätt till en likvärdig utbildning, elever ska även kunna ta ansvar 

för den miljö de direkt kan påverka. Det är på grund av formuleringar i LGR 11 som 

miljörättvisa används som ett centralt begrepp i uppsatsen. Studiens resultat visar att skolorna 

använder utomhuspedagogik och grönområden i olika stor utsträckning vilket kan tyckas vara 

föga förvånande men väcker frågan om miljörättvisa. Enligt Neimanis et al. (2012) handlar 

miljörättvisa om alla människors rätt till att påverka beslut som rör deras tillgång till naturen 

för arbete, undervisning och utveckling. Samtidigt står det i LGR 11 ”Genom ett 

miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan 

påverka…”.  Bendt et al (2013) har dragit slutsatsen att människor som vistas i grönområden 

får ett ökat intresse och kunskaper om den lokala miljön och lokala miljöfrågor. Även 

Connolly et al. (2013) och Piwowarcyk et al. (2013) visar på att människor som arbetar aktivt 

i och med grönområden känner att med den stärkta platskänslan uppstår även ett ökat behov 

av att bevara och vårda grönområdet och närmiljön, precis som LGR 11 förespråkar. Skolorna 

visar på variationer på hur mycket de använder grönområden och utomhuspedagogik i sin 

undervisning. Något som skulle kunna påverka om elevernas möjlighet att nå målen i LGR 

11. 

Det finns även hinder för utomhuspedagogik som båda skolorna upplever. Som tidigare 

nämnts är det flera av eleverna som upplever det som obehagligt att vara ute samtidigt som 

lite fler än hälften av eleverna inte tycker att de lär sig mer i grönområden än i klassrummet. 

Dessa två faktorer bör kunna ses som hinder av lärarna men hindren lärarna angett skiljer sig 
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ifrån elevernas svar. På Enbacksskolan säger lärarna att de inte ser några hinder mot 

utomhuspedagogik i grönområden. 

En skillnad mellan skolorna pekar skolledningen på Tornadoskolan ut, de saknar de 

traditionerna på skolan. Traditioner att använda utomhuspedagogik i den rutinmässiga 

undervisningen tycks lärare, elever och skolledning vara överens om saknas. Samtliga elever 

från Tornadoskolan svarade att det inte stämmer alls på enkätfrågan: ”De allra flesta ämnena 

tar med oss utomhus där vi får spendera tid i grönområden”. Det finns en önskan från flera 

av eleverna (elev 3, elev 4, figur 6), lärarna (lärare 5, lärare 6) samt skolledningen (2) att 

utomhuspedagogik i grönområden ska ske mer frekvent men traditioner och riktlinjer saknas.  

Endast en av sex lärare tog upp tidsaspekten som ett problem, övriga lärare såg inte det som 

ett hinder utan de var relativt samstämmiga i att om att det går att använda sig av 

utomhuspedagogik i grönområden utan att tiden i sig skulle utgöra något problem. Samtidigt 

känner samtliga lärare stöd från skolledningen. Det finns en möjlighet att det är skolans 

traditioner som ligger bakom hur mycket lärare använder grönområden för 

utomhuspedagogik. Denna studie har visat resultat som möjligtvis skulle kunna peka på det 

men underlaget är tyvärr inte tillräckligt omfattande för att dra några sådana slutsatser. 

Tornadoskolan använder inte grönområden i sin undervisning i någon större utsträckning och 

skolledningen menar att det beror på skolans traditioner. Enbacksskolan använder 

grönområden i större utsträckning i undervisningen och där finns traditioner, exempelvis de 

årliga resorna med NO-undervisning är i fokus. Tornadoskolans brist på utomhuspedagogik är 

problematisk, eleverna får inte samma möjligheter som på Enbacksskolan att få utnyttja 

utomhuspedagogikens alla fördelar som Szczepanski & Dahlgren (2011), Dewey (1915), 

Montessori (2000), Brodin (2012) m.fl. beskriver. Min studie visar därför att det kan vara så 

att alla elever inte har samma möjlighet för tillgång till naturen i sin undervisning. Detta är 

enligt Neimanis et al. (2012) en av definitionerna av miljörättvisa.  

Studien har syftat till att undersöka två frågor, hur skolor använder grönområden i sin 

undervisning samt vilka hinder det finns mot användningen. Resultaten visar att skolorna 

använder grönområden i olika stor utsträckning, i Tornadoskolan är det i princip bara på 

idrottslektionerna som grönområden används i pedagogiska sammanhang. Endast tre lärare 

intervjuades från skolan så det finns möjlighet att det är fler ämnen som använder sig av 

grönområden till pedagogisk verksamhet men som inte blev intervjuade. I Enbacksskolan 

används grönområden av samtliga lärare som varit intervjuade. Båda skolorna erbjuder 

övernattningskurser. I Enbacksskolan är det till skillnad från Tornadoskolan kopplat till 
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undervisning. Detta syns även i enkätsvaren som eleverna svarat på, det är fler ämnen i 

Enbacksskolan som utnyttjar grönområden och grönområden utnyttjas regelbundet i 

utomhuspedagogiska sammanhang. Ingen av lärarna på någon av skolorna upplever 

skolledningen som något hinder, i Enbacksskolan ses inga hinder från lärarnas perspektiv för 

användning av grönområden. Lärarna på Tornadoskolan visar dock på hinder i tid, elevernas 

intresse för utomhuspedagogik samt att det inte finns något konkret i läroplaner eller 

kursplaner som menar att eleverna är i behov av utomhuspedagogik. Skolledningen på 

Tornadoskolan menar att hindret som finns mot utomhuspedagogik är avsaknaden av sådana 

traditioner på skolan. Både Enbacksskolans och Tornadoskolan har flera elever som i 

undersökningen visar på både ointresse samt obehag inför att vistas i grönområden, något som 

bör ses som ett hinder i sig. 

5.1 Slutsatser och rekommendationer 

Studien har visat att skolors utomhuspedagogiks verksamheter skiljer sig i mängd. Det leder 

till att eleverna beroende på vilken de skola inte har samma möjligheter att vistas i 

grönområden. Detta blir problematiskt när en utbildning ska vara likvärdig oavsett var i landet 

som utbildningen anordnas som står skrivet i LGR 11. Det leder även till ojämlikhet utifrån 

ett miljörättviseperspektiv, alla elever får inte samma tillgång till naturen i sin undervisning. 

Studien har även undersökt hinder för utomhuspedagogik. Lärarnas och elevernas uppfattning 

om vilka hinder som finns tenderar att skilja sig åt. Flera av lärarna ser inte några egentliga 

hinder men i enkätundersökningarna visar många av eleverna tendenser till att inte vara 

särskilt intresserade av att vistas i grönområden på skoltid. Bristen på utomhuspedagogik kan 

leda till att eleverna inte får möjlighet att skaffa en platskänsla i skolans närliggande 

grönområden och skulle kunna tänkas vara en förklaring till varför vissa elever känner obehag 

inför att vistas i grönområden. Ett hinder som representanten för skolledningen på 

Tornadoskolan tar upp är bristen på traditioner av utomhuspedagogik på skolan. Jag ser detta 

som en väldigt intressant iakttagelse där en större studie hade varit önskvärd för att se om det 

går att dra några slutsatser om det är skolans traditioner eller någonting annat som påverkar 

hur mycket utomhuspedagogik en skola använder sig av. 
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Bilaga 1 
Intervju med skolledning 

Följande frågor ställs under ett inspelat samtal. 

Position: 

 

Hur tycker du att skolans lärare använder grönområden i deras undervisning idag? 

 

Hur och i vilken utsträckning tycker ni att era lärare bör utnyttja grönområden? 

 

Tycker du det är viktigt att eleverna får vara ute i naturen och grönområden? Varför är det 

viktigt?                  

 

Finns det några direkta hinder mot användandet? Exempelvis att elever inte känner sig 

bekväma (rädda för fästingar)? 

 

Kan kommunen eller någon annan myndighet göra någonting för att stödja er i användningen 

av grönområden? 

 

Hur stödjer ni lärarna för att ge dem möjlighet att använda grönområden och 

utomhuspedagogik i sin undervisning?  
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Bilaga 2 
Intervju med lärare  

Följande frågor ställs under ett inspelat samtal. 

Position: 

 

Hur använder du grönområden i din undervisning idag? 

 

 

Tycker du det är viktigt att eleverna får vara ute i naturen och grönområden? Varför är det 

viktigt?                  

 

Finns det några direkta hinder mot användandet? Exempelvis att elever inte känner sig 

bekväma (rädda för fästingar)? 

 

Vad kan kommunen eller skolledningen göra för att förenkla användningen? 

 

Hur tror ni eleverna kommer känna när jag pratar med dem? Skulle de vilja utnyttja det mer 

tillexempel?  
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Bilaga 3 
Enkätundersökning med elever 

Hej! 

Mitt namn är Stefan Landberg och jag skriver mitt examensarbete inom geografi på 

Stockholms universitet. I mitt examensarbete vill jag undersöka hur skolor använder 

grönområden*. Jag är i min undersökning även intresserad av hur du som elev uppfattar 

användningen av grönområden. Jag hade uppskattat om du kan ta dig några minuter och svara 

på mina frågor, det hade hjälpt mig väldigt mycket eftersom jag vill veta hur du känner.  

Enkäten är helt anonym. 

Tack på förhand! 

* * *  

* En yta där det växer någonting. En yta som inte är asfalterad. Ett grönområde kan enligt 

den betydelsen vara en buske bredvid skolbyggnaden. Grönområde kan även vara fält, skog 

och öppna gräsmarker eller liknande. När du är ute i naturen är du ute i ett grönområde. 

Det jag är intresserad av när ni svarar på frågorna är hur du upplevt påståendet under din tid 

på högstadiet på ditt nuvarande högstadium.  

Besvara frågorna med Stämmer väl överens /Stämmer inte alls överens eller där 

emellan. 

 

1. Vi har varit ute mycket i grönområden på lektioner. 

Stämmer inte alls     Stämmer väl överens  

(1)                  (2)                         (3)          (4)             (5) 

 

2. Vi har varit ute mycket i grönområden på utflykter. 

Stämmer inte alls     Stämmer väl överens  

(1)                  (2)                         (3)          (4)             (5) 

 

3. Jag känner att jag lär mig mer när jag är ute i naturen och får uppleva saker på plats 

istället för i klassrummet. 

Stämmer inte alls     Stämmer väl överens  

(1)                  (2)                         (3)          (4)             (5) 

 

4. Jag upplever det som obehagligt att vara ute i naturen, det finns fästingar som sprider 

sjukdomar och är smutsigt vilket jag helst undviker. 

Stämmer inte alls     Stämmer väl överens  

(1)                  (2)                         (3)          (4)             (5) 

 

5. Jag tycker vi har varit ute tillräckligt mycket i grönområden. 

Stämmer inte alls     Stämmer väl överens  
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(1)                  (2)                         (3)          (4)             (5) 

 

6. Det är bara idrottsläraren som tar med oss ut i grönområden 

Stämmer inte alls     Stämmer väl överens  

(1)                  (2)                         (3)          (4)             (5) 

 

7. De allra flesta ämnena tar ibland med oss utomhus där vi får spendera tid i 

grönområden. 

Stämmer inte alls     Stämmer väl överens  

(1)                  (2)                         (3)          (4)             (5) 

 

 

8. En historielärare berättar för din klass att nästa lektion ska ni ut och titta på 

runstenar, ni kommer vistas i skog och andra grönområden under ett par 

timmar. Hur känner du inför det? 

 

 

 

 

 

 

 

9. Hur skulle du vilja förändra hur skolan och lärare använder grönområden i 

undervisningen? 
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