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Syftet med denna studie var att undersöka 

lärares upplevelser av utomhuspedagogikens 

påverkan på elever i 

koncentrationssvårigheter och vilka positiva 

samt negativa effekter de ansåg vara mest 

framträdande. 

Studien utgår från det kommunikativa 

relationsinriktade perspektivet (KoRP) i 

synen på elevers olikheter. 

Datainsamlingen skedde genom 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med 

fem lärare i grundskolan (f-9) från tre olika 

skolor i södra Sverige. 

Studiens resultat visar på en övervägande 

positiv upplevelse av utomhuspedagogikens 

effekter på eleverna, där inte enbart 

koncentrationsförmågan upplevdes öka utan 

också andra viktiga faktorer. 

Slutsatsen är att koncentrationsförmågan är en 

viktig del i de upplevda effekterna men att 

inkluderingsaspekten upplevdes vara minst 

lika viktig. Dock kräver utomhuspedagogiken 

med elever i koncentrationssvårigheter ett 

konsekvent arbete över längre tid med tydlig 

planering och struktur.  

The aim of this study was to examine how 

teachers perceived outdoor education could 

impact pupils in concentrations difficulties 

and which positive, but also negative effects 

seemed the most prominent.  

The study is based on the communicative 

relationsbased perspective (KoRP) in how 

pupils differences are viewed. 

The data was gathered through semi-

structured qualitative interviews with five 

teachers in elementary school from three 

different schools located in southern 

Sweden. 

The result of the study indicates a 

predominant positive experience of outdoor 

educations effects on the pupils, where not 

only the ability to concentrate was  

perceived to improve but also other major 

factors. 

The conclusion is that the ability to 

concentrate is an important part of the 

perceived effects, but that the inclusion side 

was perceived just as important. Outdoor 

education for pupils in concentrations 

difficulties does however require consistent 

work over a longer period of time with a 

distinct planning and framework.  
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1. Inledning 

Elever kan ha många anledningar till att de inte uppfyller skolan mål. 

Koncentrationssvårigheter kan vara en sådan anledning som gör att en elev inte kan vara 

delaktig i undervisningen och där med blir exkluderad. Inkludering är ett av skolans 

uppdrag, vilket innebär att ge alla elever möjligheter att lära, oavsett hur deras behov 

eller förutsättningar ser ut. Uppdraget innebär också att främja alla elevers utveckling och 

lärande, vilket i sin tur kräver att lärare måste ta hänsyn till de olikheter som kan finnas i en 

elevgrupp, som olika behov, förutsättningar och erfarenheter. (SFS 2010:800, Skolverket, 

2016). 

 

I min tid i skolan som lärarstudent och vikarie, har jag upplevt att elever i 

koncentrationssvårigheter ofta hittar ett lugn och en arbetsro utanför klassrummet i 

naturen och som inte infinner sig inomhus. Tidigare forskning pekar på att elever i 

koncentrationssvårigheter har minskade symtom när de får vistas utomhus (van den Berg 

& van den Berg, 2011). Platsen är alltså viktigt för lärandet och inte minst i 

utomhuspedagogiken där undervisningen är i växelspel mellan upplevelser och reflektion 

med en grund i verkliga situationer (Linköpings universitet, 2018; Szczepanski, 2008). 

Det går alltså att argumentera för utomhuspedagogiken som ett stöd för elever i 

koncentrationssvårigheter, men frågan är om samma positiva effekter kan påvisar i det 

praktiska arbetet ute på skolorna.  

 

Med denna bakgrund blev jag nyfiken att undersöka hur ett systematiskt pedagogiskt 

arbete kan se ut utomhus och hur det kan hjälpa elever i koncentrationssvårigheter. Syftet 

i undersökningen blev därför att undersöka grundskolelärares upplevelser av 

utomhuspedagogiken, och hur den påverkar elever i koncentrationssvårigheter, både 

positivt och om möjligen negativt. För att besvara studien syfte och frågeställningen 

valdes kvalitativ intervjuer som metod där fem lärare verksamma i grundskolan (f-9) 

deltog.  

 

Skolan har alltså som uppdrag att se till alla elevers olika behov, förutsättningar och 

erfarenheter ska tillgodoses genom att använda ett inkludera förhållningssätt där 

verksamheten anpassas. Den naturliga variationen i en elevgrupp ska alltså ses som en 

tillgång och en källa för lärande (Skolverket, 2014). I min mening kan 
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utomhuspedagogik vara ett verktyg för att se till elevers olikheter och ge dem 

förutsättningar för lärande.  

 

  



 

3 

 

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur utomhuspedagogik kan hjälpa elever i 

koncentrationssvårigheter att ta del av undervisningen. Studiens utgångspunkt är 

grundskolelärares upplevelser av utomhuspedagogik och hur den påverkar elever i 

koncentrationssvårigheter. 

2.1 Frågeställning 

För att besvara arbetets syfte kommer studien att problematisera och använda följande 

frågor: 

 Hur upplever lärare att elever i koncentrationssvårigheter påverkas av 

utomhuspedagogik i undervisningen? Vilka positiva och negativa effekter 

upplevs som mest framträdande? 
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3. Bakgrund 

I denna del kommer en grundläggande bakgrund till problemområdet att presenteras för 

att ge läsaren en inblick och förförståelse som är nödvändig för att ta del av uppsatsens 

innehåll. Inledningsvis kommer centrala begrepp att definieras som undersökningen 

syftar till, vilket innebär en genomgång av begreppen utomhuspedagogik och 

koncentrationssvårigheter. Därefter presenteras olika synsätt på elevers olikheter med 

efterföljande genomgång av hur problemområdet behandlas i skolans styrdokument och 

skollag. Allra sist presenteras tidigare forskning kring utomhuspedagogik kopplat till 

koncentrationssvårigheter. 

 

3.1 Utomhuspedagogik 

Som tidigast kan det utomhuspedagogiska arbetssättet spåras tillbaka till Aristoteles som 

ansåg att upplevelser i verkliga miljöer var det centrala för att ta till sig kunskap, vilket är 

tätt förknippat med utomhuspedagogik (Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, 2007). 

Många framgångsrika pedagoger har förespråkat utomhuspedagogikens tankar genom 

historien och på senare tid är det möjligen Ellen Key och John Deweys idéer som setts 

som mest centrala, inte minst i Sverige (Ekvall, 2012). Ellen Key förespråkade en 

pedagogik där eleverna skulle söka ny kunskap i det konkreta och verkliga, inte endast i 

böcker. John Dewey lanserade begreppet “learning by doing” vilket sammankopplar 

teori, praktik, reflektion och handling. Precis som Ellen Key ansåg John Dewey att 

kunskap måste ha en verklighetsanknytning (Ekvall, 2012).  

 

Utomhuspedagogik som begrepp är komplext och det finns en viss begreppsförvirring 

kring dess terminologi. Internationellt har det genom historien och mellan olika 

institutioner funnits flera sätt att definiera utomhuspedagogik och vad begreppet innebär. 

Detta är mycket p.g.a utomhuspedagogikens tvärvetenskapliga bakgrund där flera 

fristående idéer och tankar världen över har sammanstrålas och skapat nya definitioner. 

Även idag sker förändringar i vad som ryms i utomhuspedagogiken terminologi (Jeffs, 

2018). I utomhuspedagogik i Sverige idag, ryms många begrepp som, 

äventyrspedagogik, utomhusdidaktik, friluftspedagogik eller lägerskola för att nämna 

några. Det som dock knyter samman alla begrepp är att de talar om platsen för lärandet, 

som sker utanför skolans väggar i en natur- och kulturmiljö (Stensson, 2007).  
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I Sverige är Linköpings Universitet (2018) nationellt centrum för utomhuspedagogik och 

de väljer att definiera utomhuspedagogik efter tre punkter: 

 att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

 att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

 

Utomhuspedagogik kan alltså ses som ett förhållningssätt för undervisningen i växelspel 

mellan upplevelser och reflektion med en grund i verkliga situationer. 

Utomhuspedagogiken ska således ha potential att rymma alla ämnen som undervisas 

inomhus, där platsen, natur- som kulturmiljön får stor betydelse för att 

verklighetsförankra undervisningen (Linköpings universitet, 2018; Szczepanski, 2008).  

 

3.2 Koncentrationssvårigheter  

I denna undersökning är det främst koncentrationssvårigheter i en undervisningssituation 

som är av intresse. I undersökningen har begreppet koncentrationssvårigheter i skolan 

begränsats och definierats som åtgärder i åtgärdsprogram som syftar till förbättrad 

koncentration hos eleverna. Koncentrationsrelaterade åtgärder i åtgärdsprogram kan i 

denna undersökning innebära att eleven är diagnostiserad med en neuropsykiatriska 

funktionsnedsättning, men behöver inte vara det. Detta är p.g.a. att dessa diagnoser kan ta 

lång tid att fastställa och processen kan sträcka sig över flera år, där de flesta diagnoser 

fastställs efter årskurserna f-3. I de tidigare åren kan det därför vara färre förekommande 

koncentrationsrelaterade diagnoser. 

 

Koncentrationssvårigheter innebär att det är svårt att behålla uppmärksamheten på en 

specifik uppgift där t. ex. ljud, händelser eller egna tankar kan vara det som stör (Alsand, 

2018). Koncentrationsförmågan eller ens förmåga att behålla uppmärksamhet kan 

förklaras som informationssökning. Denna informationssökning sorteras och värderas för 

att ta ut det som är viktigt för t.ex. en arbetsuppgift. Denna kognitiva process utlämnar 

störande och onödiga element, vilket gör det möjligt att rikta sin uppmärksamhet. En 

individs koncentrationsförmåga är god när denna sortering och värdering av information 



 

6 

 

är effektiv och endast relevant och användbar information samlas (Kadesjö, 2008; Olsson 

& Olsson, 2013). 

 

Vad koncentrationssvårigheter beror på är väldigt olika. Det finns flera orsaker varför 

koncentrationssvårigheter uppstår i skolan, men en kan vara sociala problem i familjen 

eller andra relationer. Andra orsaker kan t.ex. vara en stökig klassrumsmiljö eller att 

barnet mår psykiskt dåligt. I andra fall kan det även röra sig om en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (NPF) som ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder), 

Tourettes syndrom eller autism (Alsand, 2018; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2018). Alla NPF-diagnoser har gemensamt att de innebär att den diagnostiserade 

individen har en annorlunda kognition. Med detta menas att informationen behandlas på 

annorlunda sätt av individen och dess upplevelser och sinnesintryck blir därmed 

annorlunda. Detta leder i sin tur till att en elev med en NPF-diagnos kan komma att 

behöva särskilt stöd och anpassningar i sin lärmiljö för att klara målen i skolan 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). 

 

3.3 Relationellt och kategoriskt perspektiv 

Det finns flera sätt att betrakta elevers koncentrationssvårigheter. Inom det 

specialpedagogiska forskningsfältet finns bl.a. ett relationellt och kategoriskt perspektiv 

på elevers olikheter. Dessa perspektiv kallas även ibland för teoretiska utgångspunkter 

och betraktas ofta som två motsatta perspektiv med stora skillnader. I ett kategoriskt 

perspektiv ses eleven som ansvarig för de svårigheter som kan uppstå i skolan och där det 

är specialläraren som ska vara stödet samt hjälpen för eleven. Specialpedagogen får i 

detta perspektiv rollen att synliggöra och lyfta elevens svårigheter och eleven ses därmed 

som en individuell avvikelse. Detta gör i sin tur att synen blir eleven är med svårigheter, 

till skillnad mot en elev i svårigheter sett i det relationella perspektivet (Ahlberg, 2013). I 

det relationella perspektivet ses elevens svårigheter som en angelägenhet för hela enheten 

där ett speciellt ansvar ligger på specialpedagog/lärare och tillhörande arbetslag. I detta 

perspektiv uppstår svårigheter i mötet mellan olika företeelser i utbildningsmiljön och 

som tidigare nämnt ses eleven vara i svårigheter och inte med svårigheter. Stödet och 

hjälpen inriktas, till skillnad från föregående perspektiv, mot skolans olika nivåer där 

specialpedagogiken kopplas samman med den ordinarie undervisningen. I det relationella 

perspektivet ses svårigheten uppstå i mötet mellan individen och omgivningens krav och 

problem (Ahlberg, 2013). 
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Det är svårt att säga vilket perspektiv som präglar den svenska skolan idag då forskare 

idag menar att perspektivet endast är tankekonstruktioner som inte renodlat går att hitta i 

den faktiska klassrumspraktiken. Dessa perspektiv är enligt vissa forskare ett ”ideal” som 

aldrig kommer att kunna gå att uppnå, utan att det istället tydliggör teoretiska positioner i 

vilket man kan orientera sig efter i den specialpedagogiska forskningen. Denna syn 

innebär en polarisering av perspektiven där det relationella perspektivet blir det som 

eftersträvas och ses som det bättre. Det kategoriska perspektivet däremot ses som något 

icke-önskvärt, något som inte är eftersträvansvärt (Ahlberg, 2013). Med tanke på 

Skolverkets (2014) formulering kring stödinsatser kan man argumentera för att den 

svenska skolan har ett relationellt perspektiv idag. Det blir tydligt med tanke på att det 

relationella perspektivets teorier om stöd inriktat mot skolans olika nivåer återfinns i 

Skolverkets (2014) publikationer. Mer likheter går t.ex. se i synen på att stöd arbetet ska 

integreras med den ordinarie undervisningen i klassrummet, samt synen på 

specialpedagogens roll som identifierare av svårigheter. 

 

3.3.1 KoRP 

Ur det relationella perspektivet på specialpedagogik och teoriansatsen fenomenologi har 

ytterligare ett multiteoretiskt perspektiv växt fram, nämligen KoRP (kommunikativt 

relationsinriktat perspektiv). KoRP är grundat på empiriska studier som genomförts 

under ett antal år i grundskolan, gymnasiet, förskolan och särskolan, samt den 

kommunala vuxenutbildningen. Detta perspektiv inriktar sig mot ökad kunskap om 

villkor och förutsättningar för pedagogisk inkludering och grundar sig i processerna kring 

delaktighet, kommunikation samt lärande. Kommunikation i KoRP syftar till att 

kommunikationen mellan elever, lärare, specialpedagoger och föräldrar behöver fungera 

för att lärande ska ske. Genom kommunikationen skapas relationer mellan elever och 

lärare vilket ger goda förutsättningar för gemenskap, samhörighet och trygghet för 

samtliga elever. För att göra kommunikationen möjlig behövs delaktighet som också är 

centralt i KoRP. Delaktighet syftar till att elever och föräldrar är delaktiga i den 

specialpedagogiska processen och dess beslut, och att de har möjlighet att påverka den. 

KoRP innefattar till sist lärande som centralt begrepp och syftar till att synliggöra 

situationer där eleven upplever att den får möjlighet till lärande. Detta görs genom att 

skapa systematik och struktur i lärandet med utrymme för individanpassningar och ge 

eleven möjligheter till att motiveras (Ahlberg, 2013). 
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Denna studie väljer att se till elevers olikheter, med ett relationellt perspektiv vilket också 

innefattar KoRP, där skolans möte med elever som är i behov av särskilt stöd, vilket sker 

på olika nivåer och i relationerna mellan nivåerna. 

 

3.4 Styrdokumenten 

Centralt för värdegrunden i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2016) (LGR11) är att alla elever har rätt att ta del av 

undervisningen och att den ska vara likvärdig för alla elever. Detta innebär att 

undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov samt främja dess 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i dess bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2016). Detta inkluderande synsätt är även 

tydligt i skollagen, kap 3. § 3 vilket det står skrivet: 

… alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans för sitt lärande och 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.  

(SFS 2010:800) 

I läroplanen (Skolverket, 2016) finns inga specifika direktiv hur undervisningen faktiskt 

ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Detta är fritt för pedagogen att 

tolka men ska bygga på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Detta gäller även 

undervisningsformer en lärare kan nyttja utan kan fritt välja att frångå traditionell 

undervisning i klassrum och t.ex. istället välja att förlägga den utomhus. 

 

3.5 Tidigare forskning om utomhuspedagogikens påverkan på elever i 

koncentrationssvårigheter  

Tidigare forskning visar att koncentrationsförmågan hos barn och ungdomar i skolan kan 

öka när de får möjlighet att vistas i en utomhusmiljö. En studie i USA medverkade barn 

mellan 7 och 12 år, som alla var diagnostiserade med ADHD. Studien kunde påvisa att 

tjugo minuters vistelse i en park räckte för att barnen skulle visa en ökad 

koncentrationsförmåga i utförandet av olika skrivuppgifter (Faber Taylor & Frances, 

2009). En annan studie från USA visade att elever med ADD (Attention-deficit disorder) 

och ADHD hade minskade symtom och ökad koncentrationsförmåga när de hade tillgång 

till naturen och grönområden (Faber Taylor, Frances och Sullivan, 2001). Två studier 
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från samma forskargrupp kunde återigen visa på ett samband mellan vistelse i 

grönområden och ökad koncentrationsförmåga. Till skillnad från föregående studie 

gjordes denna över en längre tid och man kunde bekräfta att den positiva inverkan av 

utomhusvistelse var långvarig hos eleverna. Dessa studier visade också att de positiva 

effekterna inte var slutna till en viss sociokulturell grupp utan överskred kön och åldrar 

(Faber Taylor & Frances, 2004, 2011). Faber Taylor, Frances & Sullivan (2002) kunde i 

en annan studie också visa på att endast utsikt över naturområden påverkar barns 

kognitiva förmåga positivt och då i synnerhet deras förmåga att koncentrera sig. I denna 

studie tittade man specifikt på urbaniserade områden i Chicago med låg socioekonomisk 

status och kunde konstatera att barn med utsikt över träd och grönområden hade 

överlägset bättre koncentrationsförmåga och impulskontroll gentemot andra barn som 

inte hade utsikten över en naturmiljö.  

 

I en större studie kunde ett samband ses mellan vistelser i naturmiljöer och en ökad 

kognitiv förmåga som koncentrationsförmågan. I upprepade kognitiva tester på närmare 

2, 600 elever under 12 månader blev det tydligt att arbetsminnet förbättrades när eleverna 

fick vistas i en naturmiljö som träd, grönområden eller skolgården (Dadvand et al., 2015). 

Liknande resultat gick att fastställa i en studie där man jämförde en tätortsmiljö med 

skogsmiljö och hur elever diagnostiserade med ADHD påverkas av dem på olika sätt. 

Resultatet visade att eleverna klarade koncentrations relaterade uppgifter bättre i 

skogsmiljön och ADHD-symtom som icke-socialt beteende, aggressivitet, impulsivitet 

samt överaktivitet minskade. Eleverna i studien visade även en mer positiv attityd till 

skogsmiljön som plats för lärande (van den Berg & van den Berg, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Metod 
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I detta kapitel kommer metoden beskrivas som ligger till grund för undersökningen och 

varför den ses som relevant. Datainsamlingens tillvägagångssätt kommer även att 

redogöras, samt urvalsprocessen av respondenter. I detta kapitel beskrivs också 

bearbetningen av den insamlande datan och avslutningsvis kommer en redogörelser för 

studien tillförlitlighet, samt hur den håller sig till de etiska principerna.  

4.1 Val av metod 

Undersökningens syfte och frågeställningar besvarades med kvalitativa intervjuer som 

metod. Bryman (2011) beskriver att kvalitativa intervjuer riktar sig mot respondentens 

ståndpunkter och inte forskarens. Detta ses som relevant för undersökningen då det är 

lärarens upplevelser som står centralt i syfte och frågeställning. Dessutom använder 

undersökningen semistrukturerade intervjuer för att nå fram till det som respondenter 

anser vara relevanta aspekter för utomhuspedagogik och elever med 

koncentrationssvårigheter. Bryman (2011) förklarar det att med både ostrukturerade- och 

semistrukturerade intervjuer gör intervjuprocessen flexibel och att tonvikten ligger på 

respondentens uppfattningar och tolkningar. Detta synliggör i sin tur vad respondenten 

anser vara viktiga förklaringar och förståelser av händelser, mönster och beteenden 

(Bryman, 2011).  

 

4.2 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom fem semistrukturerade intervjuer med lärare i 

grundskolan. Vid ett tillfälle var det två respondenter under samma intervju men övriga 

skedde enskilda. Intervjuerna varade i cirka 60 minuter och spelades in med 

respondenternas samtycke. Inspelning skedde med en surfplatta för att göra 

inspelningsutrustning mer diskret. Vid inspelning av intervjuer är det viktigt att ta hänsyn 

till respondenternas samtycke och eventuella reaktion på att bli inspelade och hur den kan 

påverka intervjun (Bryman, 2011). Inspelningarna transkriberades för att få med alla 

delar från intervjun, som är nödvändigt för senare analysarbete. Intervjuerna 

transkriberades inte i sin helhet, utan endast utvalda delar som ansågs relevanta för 

studien. Vissa delar av intervjuerna sammanfattades med anteckningar. För att underlätta 

intervjuprocessen fanns en översikt av intervjuns centrala teman (bilaga 3) som återfinns 

i studiens intervjuguide (bilaga 2). Intervjuguiden användes som stöd för att studiens 

teman skulle beröras men frågor som inte förberetts förekom också vilket är i led med 

den semistrukturerade intervjuns idé (Bryman, 2011). 
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4.3 Urval 

Urvalet i denna kvalitativa studie är delvis målinriktat då syftets frågeställning är ämnat 

för personer som är relevanta för problemområdet. Bryman (2011) beskriver målinriktat 

urval som nödvändigt när forskaren inte har som syfte att välja respondenter 

slumpmässigt. Han menar att målet med målinriktat urval är att strategiskt välja 

respondenter som är relevanta för de forskningsfrågor som formulerats. Urvalet i studien 

blir därför med vissa kriterier och icke-slumpmässigt.  

 

Respondenterna var behöriga lärare i grundskolan, vilket innebär förskoleklass upp till 

årskurs 9. Respondenterna ska också ha utfört utomhuspedagogik systematiskt, för att 

säkerställa att respondenterna har relevanta kunskaper och erfarenheter om 

utomhuspedagogik. Ytterligare urval görs också med anledning av respondentens 

sammanlagda kompetens av utomhuspedagogik i förhållande till elever med 

koncentrationssvårigheter. Det senare kriteriet om erfarenheter är specifikt och kan 

förhindra möjligheten att hitta respondenter. För att öka möjligheten till mer deltagare har 

undersökningen en förhållandevis bred årskurs, det vill säga, hela grundskolan som i sitt 

urval.   

 

I det icke-slumpmässiga urvalet använde undersökningen frivilliga respondenter som 

kontaktats via e-post. För att få tag på frivilliga till studien gjordes ett kedjeurval 

(Bryman, 2011). Rektorer på olika skolor kontaktades med ett informationsbrev (bilaga 

1) som sedan vidarebefordras till lärare som rektorerna ansåg vara relevanta för studien. I 

vissa fall valde rektorer att svara med kontaktuppgifter till relevanta lärare, medan i andra 

fall svarade lärare direkt på förfrågan i informationsbrevet. Skolorna som kontaktades 

hade en tydlig profilering med arbete av utomhuspedagogik, men även skolor som deltar 

i initiativet Grön Flagg av stiftelsen Håll Sverige Rent kontaktades. Detta målinriktade 

urval gjordes för att öka antalet potentiella frivilliga respondenter (Bryman, 2011).  

 

Antalet intervjuer som genomfördes påverkades av ett tillfällighetsurval av de lärare som 

hade möjlighet att ställa upp på en intervju (Bryman, 2011). Tidsaspekten spelade också 

in på antalet respondenter som återfinns i studien, då undersökningens arbete sträcker sig 

över 10 veckor. Trost (2010) beskriver att antalet deltagare i en kvalitativ studie med 

intervjuer allmänt bör begränsats till ett litet antal med en istället mer djupgående analys. 

I studien har därför fem lärare med varierande åldrar och erfarenheter deltagit från tre 
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olika skolor (tabell 1). Skolorna är utspridda över sydöstra Sverige med olika 

förutsättningar för utomhuspedagogik.  

 

Tabell 1 – Respondenterna i undersökningen  

 
Ålder Anställning Utbildning Antal år som 

verksam lärare 
Övrigt 

Lärare 1 47 år Utomhuspedagog Grundlärare, 1-3 27 år Undervisar i svenska, 
engelska, matematik, So-
ämnena, No-ämnena, 

idrott  och hemkunskap. 
Samma arbetslag som 
lärare 2 

Lärare 2 53 år Idrottslärare och 

utomhuspedagog 
Grundlärare, 4-9 29 år Undervisar i No-ämnena, 

idrott  och hemkunskap.  

Samma arbetslag som 
lärare 1 

Lärare 3  44 år  Klasslärare, årskurs 1-3 Grundlärare, 1-3 22 år Undervisar i svenska, 
engelska, So-ämnena och 
No-ämnena. Kollega med 

lärare 4 

Lärare 4 43 år Förskoleklasslärare Förskollärare 23 år Undervisar i samtliga 

ämnen. Kollega med lärare 
5 

Lärare 5 33 år Klasslärare, årskurs 4-6 Grundlärare, 4-6 8 år  

 

4.4 Analys 

I kvalitativa undersökningar blir mängden data ofta stor och kan bli svårt att överblicka 

och se tendenser och mönster. Även om den kvalitativa ansatsens syfte är att få med olika 

perspektiv, nyanser och ståndpunkter måste en gräns dras med tanken på att för många 

nyanser blir överväldigande. Kvalitativ analys handlar om att reducera data till mindre 

beståndsdelar som senare binds samman för att få en förståelse för helheten (Jacobsen, 

2017). Denna undersökningens analysmetod utgår från en öppen kodning där en 

kategorisering sker för att göra den insamlade datan mer överskådlig. Kategorierna i 

analysen är baserade på de teman som återfinns i intervjuguiden, men också andra teman 

som uppkom under dataanalysen. Data som liknar varandra och behandlar samma sak 

delas in och tillordnas en speciell kategori baserat på tillhörande tema. Detta underlättar 

den senare analysen genom att förhålla sig till mindre konkretiserade delar av data 

(Jacobsen, 2017).  
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4.5 Forskningsetiska aspekter 

En vetenskaplig studie av denna typ behöver utgå från fyra forskningsetiska principer. 

Dessa etiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att alla som deltar i studien ska 

informeras om att undersökningen är frivillig och att den som deltar har rätt att avbryta 

sin medverkan. Informationskravet innebär också att deltagarna i undersökningen blir 

informerade om deras uppgift och villkor i studien (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 

2002). I denna studie har ett informationsbrev utformats (bilaga 1) för att 

informationskravet ska nås, där det är beskrivet hur undersökningen är utformad, samt 

deltagarnas roll i den. Den andra etiska principen är samtyckeskravet som innebär att 

deltagarna i studien har rätt att själva bestämma över sin medverkan, vilket denna 

undersökning har respekterat. Nästa princip innefattar hur informationen om deltagarna i 

studien behandlas och kallas för konfidentialitetskravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 

2002). I denna undersökning har jag informerat de medverkande genom 

informationsbrevet att deras identitet kommer skyddas genom anonymisering och att 

deras information inte kommer kunna finnas tillgänglig för obehöriga (bilaga 1). Den 

sista etiska principen är nyttjandekravet och innebär att uppgifter om den enskilda 

personer endast får användas i ett forskningssyfte (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 

2002). Undersökningens insamlade information kommer därför endast användas så som 

överenskommet i informationsbrevet (bilaga 1) och inte på något sätt för ett kommersiellt 

bruk. 

 

4.6 Tillförlitlighet och äkthet 

Tillförlitlighet är ett av de kriterier som en kvalitativ undersökning bedöms utifrån och 

består enligt Bryman (2011) av fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och en möjlighet att styrka och konfirmera. Denna studie styrker bl.a. sin trovärdighet 

genom att följa de forskningsetiska principerna. Undersökningens syfte och 

frågeställning utgår från deltagarnas subjektiva upplevelser av ett fenomen, vilket kan 

hämma överförbarheten till andra situationer än undersökningsområdet. För att motverka 

detta förhåller sig studien till en tydlig struktur med uttryckliga tolkningar. 

Undersökningen är också transparent med alla undersökningens faser för att skapa en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av forskningsprocessen (Bryman, 2011). Det andra 

kriteriet som en kvalitativ undersökning bedöms utifrån är äkthet. Detta kriteriet mäter 
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om undersökningen har beskrivit en tillräckligt rättvis bild av deltagarnas åsikter och 

uppfattningar. Äkthet mäter också undersökningens användbarhet i praktiken och hur den 

kan användas för att nå fördjupad kunskap i problemområdet (Bryman, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

15 

 

5. Resultat 

Resultatet är ordnat utifrån olika kategorier som är baserade på studiens frågeställning. 

Studiens syfte besvaras med två rubriker som utgörs av flera underrubriker. Den första 

rubriken redogör vilken positiv påverkan respondenterna upplevde att utomhuspedagogik 

har på elever i koncentrationssvårigheter. De olika framgångsfaktorerna redogörs sedan i 

underrubrikerna. Den andra rubriken redogör sedan hur utomhuspedagogik kan påverka 

elever i koncentrationssvårigheter negativt. 

5.1 Utomhuspedagogikens möjligheter och positiva effekter på elever i 

koncentrationssvårigheter 

Samtliga respondenter upplevde att utomhuspedagogik hade en övervägande positiv 

inverkan på elever i koncentrationssvårigheter, men vilka effekter som ansågs vara mest 

framträdande varierande dock. I denna del av resultat presenteras därför respondenternas 

resonemang kring olika framgångsfaktorer i utomhuspedagogik för elever i 

koncentrationssvårigheter. 

5.1.1 Röra sig på öppna ytor 

De intervjuade lärarna var alla överens om att elever i koncentrationssvårigheter oftast 

har ett behov av att röra sig, och att ge utlopp för det behovet hjälper dem i positiv 

bemärkning. Samtliga respondenter svarade att de upplever att utomhuspedagogik har 

stora möjligheter att tillgodose detta behov. Respondenterna uttryckte också att behovet 

av att röra sig inte märks lika tydligt i utomhuspedagogiken och därmed lindrar eventuell 

oro som rörelsebehovet kan medföra inomhus. 

Det är lugnare och om dem behöver, som jag sa förut, resa sig eller göra 

någonting, då märks inte det på samma vis som i när man är i klassrummet 

när man sitter i sin bänk utan att de tar ett varv och sen kommer de tillbaka 

och sätter sig.  

(Lärare 1) 

 

Han kan alltså stå fem meter bort, åtta meter bort ifrån en planering nu, vi 

ha nu planerat hiker o.s.v. Han kan stå fem, åtta meter bort och delta i det 

som sker där, högljutt, för det är hans sätt att kommunicera. Han skulle 

aldrig kunna sitta ner där och, för då skulle han bli tillsagd så mycket, så då 
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skulle han ledsna. Men när han är där borta och dyker ner i, och har kanon 

åsikter liksom.  

(Lärare 2) 

 

De har ett större friutrymme att vara i. Man sitter inte och “knör” på någon 

annan. De rör sig ju samtidigt, de är ju på hela skolgården. 

(Lärare 3) 

 

Det positiva, de blir mer en i gruppen då. Oftast i klassrummet så, i värsta 

fall går de ut från klassrummet och då exkluderas de ju. Medans här är ju 

alla lite mer utspridda i UP och då, gör de inte så mycket eller de uppfattar 

de inte så mycket som en exkuldering. 

(Lärare 5) 

 

I utsagorna framgår det att lärarna i studien var överens om att de upplever att det är 

utomhuspedagogikens fria “rum” som gör det lättare att ge utlopp för rörelsebehovet. 

 

Flera av de intervjuade uttryckte också ljudvolymens roll för elever i 

koncentrationssvårigheter. De flesta lärare hade erfarenheten av att dessa elever oftast är 

känsligare för yttre störningsmoment som ljud.  

 

Det är ju större ytor och ljudvolymen, jag tänker lite ljudvolymen. Jag tänker 

på det här barnet vi har just nu, är väldigt känslig för ljud. Det är inte lika 

påtagligt utomhus, för då kanske det barnet dras lite längre ifrån oss än där 

vi är, än i våra lokaler inne.  

(Lärare 4) 

 

Jag har inte upplevt att ljud har varit något problem i skogen.  

(Lärare 5) 
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I citaten ovan blir det tydligt att flera lärare upplevde att ljudkänsligheten inte var lika 

påtaglig utomhus. 

5.1.2 Konkret lärande och upplevelser 

Flera lärare uttryckte i intervjuerna att de upplevde att det praktiska och konkreta arbetet 

inom utomhuspedagogik ökade möjligheterna att stimulera alla sinnen hos elever i 

koncentrationssvårigheter. Detta sågs som en positiv effekt och samtliga intervjuade 

upplevde att det konkreta och praktiska arbetet blev lättare i utomhuspedagogiken. 

Många respondenter beskriver att mer teoretiska och abstrakta arbetsuppgifter ändå 

förekommer, men de upplever att de är mindre frekventa utomhus. 

 

Jag tänker att övningarna som blir utomhus, är ju ofta mer hands-on 

övningar. 

(Lärare 1) 

 

De behöver bearbeta saker och det kanske, det gör man absolut inne, men det 

kan man lättare göra ute, att man får verkligen uppleva sina upplevelser, och 

det tror jag man gör mycket ute. Också det är med sinnena, det är lukt, smak 

och syn och hörsel... 

(Lärare 4) 

 

Det jag har upplevt är ju att, de vill göra någonting. Oftast blir det mer 

praktiskt, alltså man får gå till en stubbe eller man får gå till, och då vill de 

ju det så mycket så då uppfattar de det mer ute än inne.     

(Lärare 5) 

 

Lärandet sågs av respondenterna vara konkret och verklighetsbaserat, där upplevelsen i 

undervisningen hade möjlighet att lättare befästa kunskapen för dessa elever i 

koncentrationssvårigheter. Denna positiva effekt upplevde även lärare 5 fortsatte 

inomhus i klassrummet. Elever i koncentrationssvårigheter kunde enligt läraren lättare 

relatera till information som behandlas i utomhuspedagogiken. 
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“Är det, det vi gjorde ute, menar du?” Ungefär så. Har man pratat adjektiv 

ute, så hänger de upp det inne i klassrummet också. Alltså då kan de 

associera till det. Vilket hjälper att de förstår lättare i klassrummet. 

(Lärare 5) 

5.1.3 Koncentrationsförmåga 

Samtliga lärare i studien upplevde att koncentrationssvårigheterna generellt minskade när 

de undervisande med utomhuspedagogik. Respondenterna var överens om att 

utomhuspedagogiken gjorde det möjligt för elever i konventionssvårigheter att lättare 

hitta tillbaka till sina arbetsuppgifter, även när krävande situationer och besvärande yttre 

påverkan förekom, som större elevgrupper eller höga ljudvolymer.  

 

Jag skulle vilja säga att de tar till sig instruktioner mer ute. [...] Känslan är 

att det är roligare för de ute. Att de behåller fokuset mer på det. 

  

(Lärare 5) 

 

… som igår när vi var ute och håva med, leta småkryp i Lidan här med 2:an 

och 3:an. Då har vi två elever som har assistent, men någon mer 

exemplariskt lektioner utomhus och vänta på varandra och turas om och 

kunna titta och fokusera och vara intresserade, det går inte att få. Men då är 

det två klasser som är ute samtidigt, vi har ju assistenter med, men de är ju 

inte med, de bara klarar det. Det är fantastiskt och se. 

(Lärare 1) 

 

I utsagorna blir bilden att utomhuspedagogik har en övervägande positiv effekt på 

koncentrationsförmågan. Det fanns dock undantag enligt respondenterna där 

utomhuspedagogik kunde observeras ha negativ påverkan på koncentrationen för dessa 

elever. Detta hörde till ovanligheterna och Lärare 3 och 4 väljer ändå att uttrycka en 

generellt positiv effekt på koncentrationen. De menar dock att platsen är viktig och att 

vissa utomhusmiljöer fungerat bättre än andra. 
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De jag har haft, svårare och ta till sig en instruktion när man är ute. För då 

är det så mycket annat. [...] det kan ju vara andra saker som stör eller som är 

mycket mer spännande. Det är nog därför jag har känt att jag har backat 

från att vara i skogen, för där är det så jätte mycket som är spännande och 

tita på och greja. 

(Lärare 3) 

 

Det beror på lite vilken miljö du väljer. [...] det beror lite på vart man 

hamnar och vi kanske hamnar på skolgården och det är mycket andra barn 

som är ute samtidigt och det kan störa koncentrationen och motivationen 

kanske för att det är många olika störningsmoment. Är det bara vår grupp 

ute, så är det kanske lättare att hålla fokus för att det inte är så många 

störningsmoment då. 

(Lärare 4) 

 

5.1.4 Inkludering och gemenskap 

Alla respondenter uttryckte att de upplevde en positiv inverkan på elever i 

koncentrationssvårigheter-s förmåga att interagera socialt med andra elever och vuxna, 

när de använde utomhuspedagogik. Alla respondenterna upplevde positiva effekter 

gällande kompisrelationer och gemenskap och vissa lärare beskriver hur de upplever att 

samarbetsförmågan ökade.  

 

… det här att de här barnen hela tiden får hitta saker där de lyckas med. När 

man har arbetat med elever i en kanske traditionell skola så går det oftast 

där, så misslyckas man. Alltså man inte får rätt åtgärder och resurser så 

misslyckas man, men här finns det hela tiden saker och ting som, där de, där 

de fixar och klarar av. Alltså de får det i utemiljön, i utomhuspedagogiken… 

(Lärare 2) 

 

De positiva effekterna är ju att de känner ett, att de lyckas med någonting. 

Det skulle jag säga är det liksom, det stora. Att de är i en positiv relation med 
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kompisar, alltså oftast blir det ju, får de ju mycket skäll och det blir 

tillsägelser och de andra irriterar sig på personen i fråga. Men här kan ju 

vara ett, en stund då man känner att, jag är som de andra och jag lyckas med 

det jag ska göra och vi har en bra stund tillsammans. 

(Lärare 3) 

 

… jag tänker de här med koncentrationssvårigheter kanske inte alltid får 

blomma inomhus. Jag tänker lite att det kan vara lite svårt där, för att där 

kanske det är lite mer störande än utomhus, men då kan man ju locka, eller 

lyfta deras förmågor och styrkor utomhus, för där kanske de mår lite bättre i 

vissa sammanhang iallafall, och då lyfta de verkligen där. Då kan ju de bli 

lite viktiga i gruppen med… 

(Lärare 4) 

 

Av utsagorna kan man se att respondenter upplevde att elever i koncentrationssvårigheter 

lättare kunde känna att undervisningen ute var mer meningsfull och att den gav dem en 

känsla av framgång. Flera respondenter upplevde även att det var mindre konflikter 

mellan elever i lektionerna utomhus. Enligt lärare 1 och 2 gällde detta i synnerhet när 

man rörde sig utanför skolans gränser.  

 

Det är inte mycket, alltså konflikter blir inte samma som på en skolgård eller 

på rasten eller som i klassrummet för man har hur mycket utrymme som helst 

att vara på. Så att min upplevelse är att det fungerar bättre för elever med 

koncentrationssvårigheter, utomhus. 

(Lärare 1) 

 

Ja, där [i skogen] händer det inte lika mycket saker. [...] de är inte så många 

utbrott och katastrofer som händer... 

(Lärare 2) 
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Något som flera lärare påpekade i intervjuerna var att anpassningar och stöd inte var lika 

omfattande som inomhus. De anpassningar elever i koncentrationssvårigheter hade 

inomhus såg annorlunda ut och ibland behövdes de inte utomhus. Elever som annars var 

avskärmade i klassrummet eller använde hörselskydd kunde vara helt utan dessa i 

utomhuspedagogiken. Stöd som elevassistent eller annan resurs, upplevdes annorlunda 

utomhus, och ibland behövdes stödet inte alls. Stödet eller anpassningen upplevdes av 

lärarna inte vara lika utpekande och bidrog därmed att eleven lättare inkluderades. 

 

Där kunde den personen [elevassistenten], egentligen inte, alltså den 

behövdes inte ute på något sätt, nästan så. Utan då var det barnet med 

ganska mycket ute hos oss och deltog på det vi gjorde. 

(Lärare 4) 

 

Då väljer man ju att ställa den lite längre bort, eller man avskärmar med ett 

träd eller vad som helst, så. Det känns som det blir mer naturligare. Det blir 

inte så utpekat som i klassrummet. Hörselkåpor och sånt, det har jag förstås 

inte haft med mig. [...] Utan det är väl kanske mer att, nämen, man vill ha sitt 

eget, fokusera på sitt. Det här avskärmad och det är lättare faktiskt i skogen. 

Alla blir lite avskärmade. 

(Lärare 5) 

5.2 Utomhuspedagogikens utmaningar och negativa effekter på elever i 

koncentrationssvårigheter 

5.2.1 Förberedelser och förändringar 

Förberedelser uttryckte alla respondenter som en utmaning när man introducerar ett 

utomhuspedagogiskt arbetssätt för elever i koncentrationssvårigheter. Till en början 

gäller det enligt lärarna att vänja dessa elever för utomhuspedagogiken och den bästa 

förutsättningen ges om utomhuspedagogik har använts under hela skoltiden. När eleven 

har utomhuspedagogiken i sin rutin och känner sig trygg, upplevde alla lärare att det var 

förhållandevis lätt att inkludera elever i koncentrationssvårigheter i den 

utomhuspedagogiska undervisningen.   
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Ja, tydlighet för vad de ska göra, ja det är liksom. Det är information innan, 

det är information. Alltså så de vet om. Det är jätteviktigt för de här, att man 

har flera dagar innan, har vetskap om vad man ska göra. Redan kanske då 

flera veckor innan, så, nu kommer det handla om det här, så får man några 

dagar innan reda på. [...] Frångår man det, missar man det. Då kan det bli 

negativt för då kan det kan bli låsningar. 

(Lärare 2) 

 

Då tappar vi de eleverna lite, för som jag pratade om precis som i början, att 

vi behöver struktur. Jag behöver förberedelse, planering för det här. Där är 

det jätteviktigt då om det nu då behöver ändras om, att man försöker hinna 

med att även förbereda de här barnen då som behöver det. 

(Lärare 4) 

 

Det här spontana går inte riktigt göra med alla. För då kan de, då kan de 

låsa sig. [...] Man måste förbereda sig. Det är ju en nackdel, om man säger 

så. [...] Det räcker ju med att det kan börja regna. Nej, vi bryter. det kan ju 

också vara en sådan grej som kan vara jobbigt för en sådan elev. Det blir 

mer spontant i skogen, och det har jag av erfarenhet lärt mig att det kan vara 

jobbigt för de här eleverna. 

(Lärare 5) 

 

I intervjuerna framkommer det att all respondenterna hade upplevelser av att elever i 

koncentrationssvårigheter ofta uttrycker en svårighet i att hantera omställningar i rutiner 

och spontana förändringar. Samtliga intervjuade upplevde att det därför var viktigt att 

planera utomhuspedagogiska aktiviteter i god tid och vara konsekvent i den.  

 

En av respondenterna upplevde att det blev lättare över tid för elever i 

koncentrationssvårigheter att hantera förändringar och att de många gånger kunde förstå 

att det inte går att påverka yttre faktorer som väder. 
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Det klarar nog det bättre efter en längre tid att arbeta så. De får en mer 

förståelse för det. Att, okej, vi bröt ju förra gången det regnade, då kanske vi 

måste göra det nu också. Det tror jag . Jobbar man redan från början med 

det är det nog lättare. Jag tänker att de har jobbat med det ända sen, 

egentligen  förskoleklass då. Att man jobbar hela tiden, ända upp till sexan, 

så går det nog lättare.  

(Lärare 5) 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Studien har utgått ifrån kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att besvara 

undersökningens syfte och frågeställning. Detta ansågs mest relevant för studien då 

lärares upplevelser stod centralt. En kvantitativ metod hade inte kunnat besvara studiens 

frågeställning lika effektivt, då det är respondentens subjektiva uppfattning som 

analyserats. Kvalitativa metoder erbjuder även mer djup i sin analys, vilket i min mening 

passade studien syfte och frågeställning bättre (Bryman, 2011). Dessa val har format 

studiens datamaterial och i sin tur resultatet, men anses vara de mest relevanta ingången 

för studien med tanke på dess syfte. Valet av endast en metod för datainsamling kan ses 

som en brist för studiens tillförlitlighet. Det ska dock klargöras att studien gjordes under 

begränsad tid under, närmare bestämt, 10 veckor. Hade ännu en metod för datainsamling 

nyttjats skulle inte lika många intervjuer kunnat utföras och resultatet hade möjligen 

blivit ytligt. Hade tidsramen varit större skulle en kompletterande datainsamlingsmetod 

som observationer kunnat styrka studiens resultat. Tidsaspekten blev också anledning till 

att fem respondenter intervjuades, då den kvalitativa metoden tar lång tid att förbereda, 

genomföra och bearbeta (Trost, 2010). För att säkerställa studien trovärdighet kunde den 

sammanställda empirin möjligen ha skickats till respondenterna för att säkerställa deras 

uppfattningar. Detta ansågs inte vara möjligt inom studiens tidsram, då det är ett 

arbetssätt som är mycket tidskrävande.   

 

Det målinriktade urvalet i studien valdes för att säkerställa respondenternas möjlighet att 

besvara studiens frågeställning, vilket gjorde att jag endast använde mig av en relevant 

kategori av möjliga respondenter (Bryman, 2011). Nackdelen med det målinriktande 

urvalet kan vara resultat endast syftar till en specifik kontext, som skolan. I denna studie 

behöver inte detta vara en brist, då syftet och frågeställningen inriktar sig på skolan. Det 

målinriktade urvalet kan också göra det svårt att generalisera resultatet (Bryman, 2011). 

Detta har försökts motverkas genom att välja respondenter från skolor i olika geografiska 

och socioekonomiska områden. 

 

I urvalet blev det tre skolor representerade och fem lärare. Lärare 1 samt 2 är 

yrkesverksamma på samma skola och i samma arbetslag. Även lärare 4 och 5 är 

verksamma på samma skola, men inte i samma arbetslag. Båda grupperna samarbetar 
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kring utomhuspedagogik i verksamheten. Detta kan ses som en nackdel för en djupare 

analys. Lärare 1 och 2 har dock skilda erfarenhet av utomhuspedagogik, även om deras 

upplevelse stämmer någorlunda överens. Respondenterna har också relativt stora 

olikheter i sin utbildning och i ämnena de undervisar i. Lärare 4 och 5 har också 

skillnader i verksamhet, erfarenhet och utbildning, samt att deras upplevelser skiljer sig 

åt. 

 

Urvalet består av respondenter som aktivt använder utomhuspedagogik i sin undervisning 

och de har alla en positiv inställning till utomhuspedagogik. För att göra studiens analys 

djupare och mångsidig skulle möjligen respondenter som haft ett mer kritisk 

ställningstagande till utomhuspedagogik kunnat delta. I urvalet uteslöts inte sådana 

respondenter och i informationsbrevet (bilaga 1) utrycks det att lärare med erfarenheter 

av utomhuspedagogik söks. Detta innefattar lärare som inte längre använder 

utomhuspedagogik i sin undervisning, men har tidigare erfarenheter. De respondenter 

som inte deltog i studien hade inte valt bort utomhuspedagogik i sin undervisning. I 

studien hittades alltså inga respondenter som var kritiska mot utomhuspedagogik. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare upplever att elever i 

koncentrationssvårigheter påverkas av utomhuspedagogik. Studiens resultat pekar på att 

lärarna generellt upplever en positiv effekt av utomhuspedagogiken på dessa elever, men 

att det också finns hinder. Diskussionen kring resultatet är disponerat enligt studiens syfte 

och frågeställning, med en redogörelse och analys kring respondenternas upplevda 

positiva och negativa effekter på eleverna. 

 

6.2.1 Utomhuspedagogikens möjligheter och positiva effekter på elever i 

koncentrationssvårigheter 

I resultatet blir det tydligt att samtliga lärare upplever flera positiva effekter för elever i 

koncentrationssvårigheter. Många av lärarna uttrycker att de upplever ett rörelsebehov 

hos dessa elever och i synnerhet de lärare som har elever diagnostiserade med ADHD. 

Flera av respondenterna kopplar elever i koncentrationssvårigheter med ett rörelsebehov 

även fast de eleverna inte har någon sådan diagnos. Generellt kan man inte koppla 

samman koncentrationssvårigheter och rörelsebehov, men i kontexten neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (NPF), som ADHD blir sambandet mycket tydligare. 
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Rörelsebehovet som respondenterna syftar till är överaktivitet, vilket är ett av symptomen 

för ADHD och elever i diagnosen har svårigheter att sitta still en längre period (Alsand, 

2018; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). 

 

Lärare 1,2 och 5 syftar huvudsakligen koncentrantrationssvårigheter till en NPF-diagnos 

och den vanligaste är enligt deras upplevelser ADHD. De har mycket mer erfarenheter av 

diagnostiserade elever än de andra lärarna. Lärare 3 och 4 är yrkesverksamma i 

förskoleklass och årskurs 1-3 och är försiktigare med att uttrycka specifika diagnoser. 

Förklaringen till det är att sådana diagnoser fastställs senare i skolgången, som tidigare 

nämnt i studien.  

 

Lärarna i de tidigare åldrarna kopplar ändå rörelsebehovet till koncentrationssvårigheter 

och i min mening beror detta på att eleverna i fråga oftast är under utredning och kan 

möjligen ha en NPF. Det går alltså i min mening att argumentera för en tydlig koppling 

mellan rörelsebehovet och koncentrationssvårigheter utan en fastställd diagnos. Det ska 

dock klargöras att en NPF-diagnos inte behöver innebära överaktivitet eller 

hyperaktivitet. ADD som är ADHD utan hyperaktivitet och har inte detta speciella 

rörelse behovet. Elever i denna diagnos blir lätt distraherade och tappar 

uppmärksamheten precis som i ADHD, därför är ADD-diagnosens 

koncentrationssvårigheter inte lika tydliga att se. Eleven med ADD kan verka vara 

delaktiga och fokuserade utan att de egentligen är det. Andra NPF-diagnoser som autism 

och Tourettes syndrom har inte heller lika specifika rörelsebehov (Alsand, 2018; 

Kadesjö, 2008; Olsson & Olsson, 2013; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). 

 

I resultatet är ADHD-diagnoser och elever med liknande symtom överrepresenterade. 

Det finns möjligen flera skäl till detta, men i min mening kan det bero på två orsaker. 

Den ena är att ADHD-diagnosen är den vanligaste koncentrationsrelaterade diagnosen i 

svenska skolor. Enligt vissa studier är den procentuella förekomsten av ADHD 3-6 %, 

vilket ungefär innebär 1-2 elever i varje skolklass (Polanczyk, Willcutt, Salum, Kieling, 

Rohde, 2014). Den andra anledningen kan vara att elever med ADHD-s behov och 

svårigheter ofta blir tydliga för lärare och andra pedagoger. Eleven med ADHD visar 

tydligt sina behov om det gäller rörelse eller koncentration och svårigheten yttrar sig ofta 

fysiskt (Kadesjö, 2008). 
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Något som alla NPF har gemensamt är deras kognitiva förmåga att hantera och sortera 

information. Detta gör att ljud, ljus eller annan yttre påverkan kan störa den riktade 

uppmärksamheten och koncentrationen (Kadesjö, 2008; Olsson & Olsson, 2013). 

Lärarnas upplevelse i studien stämmer överens med de svårigheter elever i NPF-

diagnoser har. Flera lärare upplevde att ljud inte var ett problem utomhus och andra yttre 

omständigheter som att röra sig tätt inpå andra elever, var inte lika påtagligt som 

inomhus. Dock menade flera lärare i studien att utomhuspedagogiken kan vara en källa 

till för mycket sinnesintryck och att det beror på miljön man väljer att arbeta i. Lärarna 

hade olika åsikter gällande vilka utomhusmiljöer som lämpar sig bättre än andra. I min 

mening kan detta bero på vilka åldrar man undervisar i och hur konsekvent arbetet i 

miljön har varit. Flera lärare upplevde att det var viktigt att utforma rutiner under en 

längre tid så att elever med koncentrationssvårigheter kunde känna sig trygga. 

 

Samtliga respondenter var överens om utomhuspedagogikens förmåga att befästa 

kunskaper hos elever i koncentrationssvårigheter. Lärarna upplevde att eleverna tog till 

sig ny kunskap på ett effektivare sätt genom att arbeta med praktiska och konkreta 

arbetsformer där fler sinnen kunde användas. Szczepanski (2008) menar således att 

utomhuspedagogiken grundar sig på det som lärarna i studien beskriver. Han menar att 

utomhuspedagogiken är ett växelspel mellan upplevelser och reflektion med en grund i 

verkliga situationer där flera sinnen stimuleras. Vissa lärare i studien upplevde även att 

den positiva effekten på inlärningen fortsatte när eleverna kom in i klassrummet och att 

de lättare kunde relatera till det som behandlades i skolämnet. Detta stämmer också med 

Faber Taylor & Frances (2009) forskning kring koncentrationen. De påvisade i sin studie 

att elever med ADHD kunde koncentrera sig bättre inomhus efter att de fått vara ute.  

 

Den generellt positiva effekten av utomhuspedagogik på koncentrationsförmågan som 

lärarna i studien upplevde har likheter med tidigare forskning som gjorts i ämnet. Den 

ökande koncentrationsförmågan kopplat till en utomhusmiljö har nämligen påvisats av 

flera studier i USA där en forskargrupp har undersökt barn och ungdomar med ADHD 

och ADD (Faber Taylor & Frances, 2004, 2009, 2011; Faber Taylor, Frances & 

Sullivan,2001, 2002). I flera studier har forskargruppen kunnat uppvisa ett tydligt 

samband mellan ökad koncentration hos barn med dessa diagnoser och vistelse i en 

utomhusmiljö. Deras forskning visar att inte bara praktiskt och konkret arbete fungerar 

bättre, som många respondenter upplever vara en framgångsfaktor för koncentrationen, 
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utan att även teoretiska och abstrakta arbetsuppgifter har större framgång utomhus. I 

resultatet är de praktiska och konkreta arbetsuppgifterna överrepresenterade och det är 

vad respondenterna oftast syftar till i utomhuspedagogiken. I min mening kan detta bero 

på att lärare som använder utomhuspedagogik oftast väljer ett sådant arbetssätt, då det 

lätt kan tillämpas utomhus. I de fall där respondenterna beskriver mer abstrakta och 

teoretiska arbetsuppgifter inom utomhuspedagogiken, ger de ändå en bild av att 

koncentrationen ökar hos elever i koncentrationssvårigheter. 

 

I samtliga intervjuer framkom det att utomhuspedagogikens positiva effekt på 

inkluderingen var tydlig. I min tolkning av resultatet kan det möjligen vara den effekten 

som är mest framträdande. Detta baserar jag på att samtliga intervjuade var eniga i sina 

svar gällande dessa effekter. Samtliga lärare beskrev att elever i 

koncentrationssvårigheter till större del kunde medverka i undervisningen utomhus, 

jämfört med inomhus. Elevernas olikheter såg oftast som styrkor utomhus och lärarna 

upplevde att de lättare kunde lyckas utomhus och känna framgång. Den sociala 

interaktionen mellan elever, men också vuxna, upplevdes också bättre och konflikter 

minskade utomhus. I en studie från Nederländerna kunde lärarnas upplevelse  bekräftas. 

Van den Berg & van den Berg (2011) menar att utomhuspedagogik inte bara ökade 

koncentrationsförmågan hos elever med ADHD, utan minskade också andra symtom som 

gjorde lättare för dem att inkluderas socialt.  

 

Det går att argumentera för att denna sociala inkludering även skulle kunna leda till en 

pedagogisk inkludering. Med tanke på respondenternas upplevelse verkar 

utomhuspedagogik vara framgångsrikt för att skapa goda relationer till elever i 

koncentrationssvårigheter. Enligt det kommunikativa relationsinriktade perspektivet 

(KoRP) är kommunikation en grund för att skapa gemenskap, samhörighet och trygghet 

för elever (Ahlberg, 2013). I utomhuspedagogiken framkommer det av respondenterna 

att eleverna i koncentrationssvårigheter känner en större motivation och glädje då de kan 

prestera bättre utomhus. Denna positiva erfarenhet tror många av respondenterna är en 

viktig del i framgången med utomhuspedagogik. I min mening tror jag att denna positiva 

erfarenhet kan göra att kommunikationen ökar mellan elev och lärare. Detta argument 

kan styrkas med tanke på att respondenterna även uttrycker att eleverna i 

koncentrationssvårigheter samarbetar i utomhuspedagogiken. I KoRP leder denna ökade 

kommunikation till att en bättre relation kan etableras mellan elev och lärare vilket leder 
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till goda förutsättningar för gemenskap, samhörighet och trygghet (Ahlberg, 2013). 

Utomhuspedagogik förutsätter i min mening att vårdnadshavare, men även 

skolledningen, har förtroende för arbetet utomhus. I KoRP är detta också en viktig del, 

och innebär att elev och vårdnadshavare ska vara delaktiga i den specialpedagogiska 

processen, som dess beslut och utformning. KoRP innefattar också lärandet och hur det 

synliggörs för eleven (Ahlberg, 2013). I  min mening kan man även argumentera för att 

utomhuspedagogiken upplevs av elever i koncentrationssvårigheter som motiverande och 

som ett arbetssätt där de kan ta till sig kunskap. Detta med tanke på de intervjuade 

lärarnas positiva upplevelse om elevers inlärning och framgångskänsla inom 

utomhuspedagogiken. 

6.2.2 Utomhuspedagogikens utmaningar och negativa effekter på elever i 

koncentrationssvårigheter 

I studiens resultat är det en övervägande del av respondenterna som upplever positiva 

effekter av utomhuspedagogiken. Under intervjuerna var det svårt för respondenterna att 

se till vilka negativa effekter utomhuspedagogiken kan medföra för elever i 

koncentrationssvårigheter. Något som alla respondenter var överens om var att struktur 

och rutiner var viktigt för elever i koncentrationssvårigheter. Lärarna uttryckte att 

utomhuspedagogiken kunde innehålla vissa spontana situationer som inte kunde 

undvikas, som att vädret plötsligt ändrades. Effekten på eleverna blev enligt lärarna att de 

fick svårt att se till dessa plötsliga förändringar och att de hade svårt att anpassa sig efter 

nya spontana ändringar. Detta kunde resultera i svåra situationer där eleven exkluderas ur 

undervisningen. Dock framkommer det även i resultatet att elever i 

koncentrationssvårigheter kan med tid bli införstådda med att yttre påverkan, som väder, 

inte kan påverkas. Koncentrationssvårigheter behöver inte betyda ett behov av struktur 

och rutiner, vilket respondenterna menar. Återigen handlar det i min mening om hur 

koncentrationssvårigheter definieras. Tar man återigen hänsyn till NPF, blir sambandet 

tydligare mellan elever i koncentrationssvårigheter och behovet av struktur samt rutiner 

(Kadesjö, 2008; Olsson & Olsson, 2013). Det går inte påverka vädret, vilket gör att 

utomhuspedagogiken kan anses vara oberäknelig. I min mening gör detta att planeringen 

av utomhuspedagogik blir ännu viktigare. Jag vill tro att goda förberedelser och tydliga 

instruktioner kan göra elever i koncentrationssvårigheter mer mottagliga för förändringar. 

Det går även att argumentera för att den positiva inverkan utomhuspedagogik har på 

kommunikation och relationen mellan elev och lärare, underlättar elevers svårigheter för 

förändringar.   
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6.3 Avslutande ord 

Sammanfattningsvis kan man med studiens resultat argumentera för att 

utomhuspedagogiken är ett bra pedagogiskt stöd för elever i koncentrationssvårigheter. 

Enligt studien blir elever i koncentrationssvårigheter mer inkluderade av 

utomhuspedagogiken och koncentrationsförmågan ökar. Utomhuspedagogiken kan av 

studiens resultat ses sammanfalla väl med det teoretiska perspektivet på elevers olikheter, 

KoRP och dess specialpedagogiska process. Respondenternas upplevelser sammanfaller 

med forskning inom området och pekar på övervägande positiva effekter för elever i 

koncentrationssvårigheter, även om hinder och utmaningar förekommer. Dessa positiva 

effekter förutsätter att undervisningen i utomhuspedagogiken är väl strukturerad och 

planerad. 

 

Under studiens arbete har jag lärt mig och tagit till mig många nya aspekter av 

utomhuspedagogikens möjligheter. Min förhoppning är att jag ska kunna använda och 

applicera denna nya kunskap i mitt framtida yrke då jag tror att utomhuspedagogiken är 

ett bra pedagogiskt stöd för elever i koncentrationssvårigheter, men även andra elever. 

Min förhoppning är även att denna studie ska hjälpa andra pedagoger att se 

utomhuspedagogikens möjligheter och positiva effekter.  

 

I det inledande arbetet av studien var jag mer övertygad om att koncentrationen skulle 

vara den mest framträdande effekten av utomhuspedagogik. Efter undersökningen har jag 

kommit med insikten att det möjligen är det inkluderande arbetet som är viktigast. Med 

tanke på respondenternas upplevelser verkar inkluderingen vara en grundläggande 

förutsättning för dessa elever. Inkludering av elever i koncentrationssvårigheter leder i 

min mening till tryggare elever och det i sin tur ökar möjligheterna för lärande. 

 

Denna studies syfte har lärarnas perspektiv på utomhuspedagogikens effekter. Det hade 

varit intressant att i ett fortsatt forskningsarbete se till elevers perspektiv på 

utomhuspedagogik. Det skulle vara intressant att jämföra denna studie med en sådan 

undersökning för att se om det finns likheter och skillnader, samt om samma positiva 

effekter ses som mest framträdande. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Lärarstudent söker frivilliga till  

UNDERSÖKNING: 

Hur uppfattar lärare utomhuspedagogik för elever med 

koncentrationssvårigheter? 

Hej! Jag heter Victor Johansson och är en lärarstudent på Högskolan i 

Jönköping. Jag läser min sista termin på grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och genomför just nu en undersökning som 

jag ska använda i mitt avslutande examensarbete. Jag söker därför lärare med 

erfarenhet av utomhuspedagogik och elever med koncentrationssvårigheter.   

 

Syftet med undersökningen är att synliggöra lärare i grundskolan (F-9) 

inställning till utomhuspedagogik som hjälpmedel för elever i 

koncentrationssvårigheter. Koncentrationssvårigheterna hos eleverna kan vara 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism Tourettes 

syndrom, men åtgärder om koncentrationssvårigheter i åtgärdsprogram är 

också intressant för undersökningen. 

 

Undersökningen kommer bestå av en intervju som antigen görs över 

telefon eller personligen på en vald plats av deltagaren i undersökningen. 

Undersökningen kommer har ett tydligt ramverk som respondenten kan följa 

med i och kommer tillhandahållas vid eventuellt deltagande. Detta upplägg är 

utformat för största möjliga flexibilitet som kan ta så lång tid som 

respondenten själv väljer. 

Jag ansvarar för att undersökningen förhåller sig till Vetenskapsrådets 

etiska principer, vilket innebär hänsyn till informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 

skydda identiteter kommer samtliga namn att vara avidentifierade och det 

insamlade materialet kommer enbart att användas i forskningssyfte. Det är 
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enbart jag, min handledare och examinator som kommer ta del av det 

insamlade materialet. Deltagandet är frivilligt och när som helst kan man 

välja att avsluta sitt medverkandet i undersökningen. 

 

Vid intresse eller andra frågor, kontakta gärna mig. 

 
 

Tack för visat intresse! 

 
 

Victor Johansson  

E-post: vicxxxxxxx@gmail.com  

Telefon: 07X XXX XX XX 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor (Survey) 

● Vilka åldrar undervisar du? 

● Vilka ämnen undervisar du i? 

● Hur länge har du varit yrkesverksam som lärare? 

● Vilken typ av utbildning har du? 

 

Intervjufrågor 

● Vad innebär utomhuspedagogik för dig? 

● Vilka erfarenheter har du av att arbeta med utomhuspedagogik? 

● Hur används utomhuspedagogiken av den övriga verksamheten? 

● Vilka erfarenheter har du av att arbeta med elever med 

koncentrationssvårigheter? 

○ Har du några konkreta exempel på hur koncentrationssvårigheterna kan 

yttra sig? 

● Har du märkt några positiva effekter av utomhuspedagogik vid 

undervisning av dessa elever?  

○ Koncentration? Tydliggör koncentration vid arbetsuppgifter och 

instruktioner. 

○ Inkludering? Tydliggör hur lärare upplever elever i social interaktion med 

vuxna och andra elever.  

○ Fortsätter effekten när eleverna kommer in? Tydliggör skillnader mellan 

inomhus och utomhus. 

○ Konkreta förslag! Diagnos (neuropsykiatrisk) eller endast som åtgärd? 

● Vilka eventuella negativa effekter av utomhuspedagogik vid undervisning av 

dessa elever har du upplevt?  
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○ Koncentration? Tydliggör koncentration vid arbetsuppgifter och 

instruktioner. 

○ Inkludering? Tydliggör hur lärare upplever elever i social interaktion med 

vuxna och andra elever.  

○ Fortsätter effekten när eleverna kommer in? Tydliggör skillnader mellan 

inomhus och utomhus. 

○ Konkreta förslag! Diagnos (neuropsykiatrisk) eller endast som åtgärd 

 

● Behövs extra anpassningar eller stöd i din utomhuspedagogiska 

undervisning för elever med koncentrationssvårigheter? 

○ Om ja: är det någon skillnad på anpassningarna och stödet utomhus som 

inomhus? 

○ Tydliggör typ av anpassningar och stöd. 

● Har du något övrigt att tillägga eller andra synpunkter kring ämnet? 
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Bilaga 3: Ramverk för intervju 

 

 

 

 


