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Sammanfattning: 

 
Pedagoger i skolan möter varje dag elever med koncentrationssvårigheter. Detta är en 

utmaning. Jag har riktat min nyfikenhet till att undersöka hur den hyllade 

utomhuspedagogiken påverkar elever med koncentrationssvårigheter. Är utomhuspedagogisk 

inlärning ett alternativ till traditionell undervisning? Vad finns det för fördelar respektive 

nackdelar med utomhuspedagogik och hur visar sig koncentrationssvårigheter hos elever?  

Jag har undersökt ämnet i relevant litteratur och jag har även låtit en pedagog arbeta mer 

intensivt med utomhuspedagogisk undervisning under en begränsad period för att sedan under 

en intervju kunna ta del av hennes erfarenheter. Jag har också intervjuat två andra pedagoger 

som även de, arbetar till viss del med utomhuspedagogiskt lärande.  

I min undersökning har jag funnit att det är svårt att bevisa att utomhuspedagogiken har en 

positivare effekt på inlärningsprocessen än den vanliga undervisningsformen. Detta visar sig 

dels i litteraturen och dels i min undersökning. Att pedagogerna inte tillräckligt ofta använder 

sig av utomhuspedagogik kan vara en faktor som påverkar resultatet av min undersökning. 
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Abstract: 
 

Teachers in schools face every day student with difficulties in concentration. This is a 

challenge. I have directed my curiosity to explore how the acclaimed outdoor education 

affects students with attention difficulties. Is outdoor educational learning an alternative to 

traditional education? What are the benefits or disadvantages of outdoor education and how 

can you see if a student has difficulties in concentrating? I have researched the substance in 

literature, and I also had a teacher work more intensively with outdoor educational learning 

for a limited period to take advantage of her experience during an interview.  I have also 

interviewed two other educators who are also, working with outdoor educational learning. In 

my study I found that it is difficult to prove that outdoor education has a more positive effect 

on the learning process than the conventional teaching method. This is evidenced in the 

literature and also in my study. That the teachers are not sufficiently frequent use of outdoor 

education might be a factor that could have affecting the outcome of my study. 
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1. Inledning: 

 

1.1 Bakgrund: 

 

En del av lärarens uppdrag är att kunna individualisera undervisningen samt använda sig av 

varierande undervisningsformer. En populär metod är att använda sig av utomhuspedagogisk 

undervisning. Under lärarutbildningen får man många kreativa idéer och lärdomar om 

utomhuspedagogik och under min verksamhets förlagda utbildning (vfu) har jag reflekterat 

över om detta kan vara en metod som fungerar för elever med koncentrationssvårigheter eller 

om det möjligen är så att det finns för mycket runt eleverna utomhus som tar fokus från själva 

lektionen. 

Det finns många forskningsresultat som visar att vi människor mår allmänt bra av att vistas 

utomhus eftersom det innefattar naturlig rörelse, frisk luft, bra ljus och smittoriskerna minskas 

i skolorna då eleverna vistas mycket utomhus.
1
 Forskaren Anders Szczpanski anser att det är 

svårt att mäta om inlärningen gynnas av att arbeta utomhus, men man kan däremot se att 

eleverna blir lugnare och gruppklimatet är bättre.
2
 

 

 

1.2 Problemformulering: 

 

Skolor i dag arbetar för att elever skall ha en individuell utvecklingsplan som utmynnar i att 

eleverna successivt skall kunna ta eget ansvar för sina studier.  

Klasserna är ofta ganska stora och oron att inte räcka till som lärare växer. I nästan varje klass 

finns det elever med koncentrationssvårigheter. Som lärare kan det vara svårt att finna ett 

arbetssätt som kan få dessa elever att fokusera och klara av sin utbildning, och samtidigt visa 

hänsyn till de andra eleverna i klasen. Har man en elev som ofta pratar rakt ut, springer 

omkring och stör sina kamrater och har svårt att fokusera under genomgångar så har man en 

utmaning.  Här gäller det både att kunna stimulera eleven som har koncentrationssvårigheter 

                                                 
1
 http://www.ur.se/pedagog/Metod-och-inspiration/Utomhuspedagogik/Att-gripa-for-att-begripa/.s.1 

 
2Gran, T. V. (den 04 04 2011). Inga bevis för att barn lär mer ute. Lärarnas nyheter, ff. 1-2. 
 

http://www.ur.se/pedagog/Metod-och-inspiration/Utomhuspedagogik/Att-gripa-for-att-begripa/
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samtidigt som man skall ge övriga elever arbetsro och möjlighet att utvecklas. Problemet i 

föreliggande arbete handlar om att undersöka om utomhuspedagogiken kan vara ett redskap 

som passar för elever med koncentrationssvårigheter, samtidigt som det stimulerar övriga 

elever till ett aktivt och reflekterande lärande. Utomhuspedagogiken och utomhusvistelsen har 

visat sig ha en god effekt på elevers hälsa och allmänna välmående men är det en bättre 

inlärningsmetod för alla elever eller är det klassrummet som fungerar bäst?  

 

 

 

1.3 Syfte och frågeställning: 

 

I läraryrket är det viktigt att man vet hur förutsättningarna ser ut för varje elevs olika behov. 

Syftet med denna studie är att belysa om utomhuspedagogiken passar alla elever, även de som 

har koncentrationssvårigheter och om den utomhuspedagogiska undervisningen får ett bättre 

resultat i inlärningssyfte än den traditionella klassrumsundervisningen. Min undersökning 

skall ge kunskap om hur elever med koncentrationssvårigheter tillgodogör sig 

utomhuspedagogisk undervisning och om detta möjligen främjar dessa elever i svårighet. I 

skolan möts alla typer av elever och elever med koncentrationssvårigheter. Som pedagog 

kommer man att möta elever i varje klass som undervisas. Under vår utbildning har vi fått lära 

oss om alla positiva fördelar med att vara ute, men jag är särskilt intresserad av de elever som 

har svårt att fokusera i ett rum. Hur fungerar det utomhus när det finns massor av saker som 

stör? 

 

 

 

Frågeställningar: 

 Vad är koncentrationssvårigheter och hur kan de visa sig hos elever? 

 Är utomhuspedagogisk inlärning bättre än traditionell undervisning? Vilka för och 

nackdelar finns det med utomhus respektive inomhusundervisning? 

 Är utomhuspedagogik ett gynnsam undervisningsmetod för elever med 

koncentrationssvårigheter? 
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2. Litteratur- och forskningsöversikt 

 

2.1: Koncentrationsförmåga 

 

Kadesjö menar att när man är koncentrerad söker man så mycket information om någonting 

som möjligt. Har man en god koncentrationsförmåga har man tagit in den informationen som 

är viktig för uppgiften, allt annat har automatiskt uteslutits. För att vara fullt koncentrerad på 

en uppgift måste man: Rikta sin förmåga till att samla intryck, 

sortera bort onödiga intryck, samt sätta igång med uppgiften och fokusera på den för att sedan 

kunna avsluta den. När man koncentrerar sig så öppnar man upp sinnena och tar in 

omvärlden. Men eftersom människan inte kan ta in allt som den ser och hör, måste den i varje 

ögonblick välja ut de delar av intrycken som gör att vi kan skapa oss en förståelse över det 

som vi upplever. Koncentrationsförmågan är en mental process där vi värderar och sorterar de 

intryck som är relevanta alternativt mindre relevanta. I sin bok menar Kadesjö att vi behöver 

koncentrera oss för att skapa mening och skydda oss mot faror.
3
 

Vilka intryck som barn väljer att ta in respektive utesluta bestäms av en rad olika faktorer, de 

viktigaste är: 

 Tidigare erfarenheter, kunskaper och barnens intellektuella nivå. 

 Barnens känsloliv, alltså vilka emotionella reaktioner som omvärldens intryck ger 

barnen. 

 Motivation till att vilja närma sig den aktuella uppgiften.
4
 

 

2.2 Känsloliv och motivation 

När en elev möter en ny uppgift finns det flera aspekter som påverkar hur den tas emot av 

eleven. Kanske känns den lockande och intressant eller så kanske den påminner om ett 

tidigare misslyckande och ger negativa upplevelser som leder till att eleven inte vill ta sig an 

uppgiften. När en elev påbörjar en uppgift finns det alltid en risk för misslyckande. När eleven 

sedan skall lämna ifrån sig en färdig uppgift som kan komma att bedömas av andra krävs det 

att eleven har en stor självtillit. Ovannämnda aspekter påverkar även barnets förmåga att 

                                                 
3
 Kadesjö,B. 2008. Barn med koncentrationssvårigheter. ff, 15. 

4
 Kadesjö,B. 2008. Barn med koncentrationssvårigheter. ff, 15. 
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koncentrera sig. Hur eleven tar emot en uppgift, det vill säga, hur motiverad eleven är att 

genomföra den har också en stor betydelse för hur koncentrerad eleven är.
5
 

 

2.3 Koncentrationssvårigheter - olika uttryck 

Pedagoger använder ofta ordet koncentrationssvårigheter. Detta är ett uttryck som benämner 

olika beteenden. Här behöver man analysera vilken typ av koncentrationssvårigheter eleven 

har. Är det varaktiga koncentrationssvårigheter som påverkar eleven i de flesta situationer, 

kallas dessa för primära koncentrationssvårigheter vilket är biologiskt betingat och är 

medfödda eller tidigt förvärvade brister i hjärnans funktion. Dessa svårigheter märks ofta 

tidigt i livet och följer barnet under hela dess uppväxttid. Är koncentrationssvårigheterna mera 

tillfälliga och beror på stressfaktorer i elevens uppväxt kallas de för sekundära 

koncentrationssvårigheter. Det finns även elever som klarar av att koncentrera sig i vissa 

situationer men inte i andra detta och kallas för situationsbundna koncentrationssvårigheter. 

Kombinationer av sekundära och situationsbundna koncentrationssvårigheter förekommer 

också.
6
 

 

Elever som har svårigheter i att koncentrera sig i en viss situation, kan bero på bristande 

handledning inför uppgiften. Humöret växlar ofta från dag till dag och elevens förmåga att 

prestera är ojämn. Enligt Kadesjö har flera elever med koncentrationssvårigheter en kognitiv 

impulsivitet i inlärningssituationer, som innebär att de svarar utan att tänka sig för eller 

reagerar utifrån första bästa infall. Eleverna har svårt att hantera situationer, dessa elever har 

svårigheter att lösa uppgifter på egen hand. Den kognitiva impulsiviteten kan även visas 

genom att eleven i vissa situationer har svårt att kontrollera sina känslor, ofta så överreagerar 

de och desto äldre eleverna blir desto jobbigare är det förr dem att inte kunna styra över sina 

känslomässiga utbrott. I vissa fall har detta ett samspel med motoriken. Eleven kan ha 

klumpiga och oprecisa rörelser eftersom de har bråttom och försöker göra flera saker 

samtidigt. Elever med koncentrationssvårigheter uppfattas ofta av omgivningen att de 

befinner sig i ett tillstånd av konstant överaktivitet. De springer oftare än de går och går gärna 

omkring i korridorer eller klassrum. Olsson menar att elever som har motorisk överaktivitet är 

ofta också överaktiva på andra sätt, de blir lätt uppvarvade och pratar ofta oavbrutet. Men 

                                                 
5
 Kadesjö, B. 2008. Barn med koncentrationssvårigheter. s17. 

 

 
6
 Kadesö,B. 2008. Barn med koncentrationssvårigheter. fff. 18. 
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även barn med stora koncentrationssvårigheter har förmågan att koncentrera sig när de är 

motiverade av en uppgift.
7
 

 

2.4 Gränsen för vad som är normalt 

1994 samlades regeringar och internationella organisationer i den Spanska staden Salamanca 

för att försöka förverkliga visionen – en skola för alla. Där diskuterades det fram att varje elev 

har en utvecklingspotential med olika gränser, elever har olika begåvningsnivå, men alla har 

rätt till utbildning. Alla elever skall ha rätt till en skolgång som är utformad efter deras behov. 

I Salamancadeklarationen som skrevs ned 1996 ser man elevers olikheter som en tillgång i 

skolan. Salamancadeklarationen riktar sig främst till elever som är i behov av särskilt stöd och 

belyser att alla elever har rätt till utbildning utifrån sin egen förmåga. Skolan skall vara en 

plats för alla elever där hänsyn skall tas till deras behov. Här ligger tyngdpunkten på 

pedagogerna som skall utforma en pedagogik som skall kunna passa för att undervisa alla 

elever utifrån deras speciella behov.
8
 Persson menar att undersökningar som gjorts visar att 

omkring var 6:e elev i varje årskurs någon gång under grundskolan behöver någon form av 

specialpedagogiskt stöd. Flertalet av dessa elever fick stöd på grund av att deras prestation 

inte uppfyllde skolans krav under dessa perioder. Enligt Persson visade sig detta bygga på 

faktorer i undervisningen som inte var anpassade för att alla elever skulle kunna tillgodose sig 

skolans undervisning.
9
 

 

 

 

 

I läroplanen står det att: 

Skolans undervisning ska anpassas till varje elevs förutsättningar och olika behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och utveckla kunskap med utgångspunkt i elevernas bak-

grund, tidigare erfarenheter, språk och ta hänsyn till tidigare kunskaper.
10 

 

                                                 
7
 Olsson,B-I. 2007. Att se möjligheter i svårigheter.ff.15. 

 
8
 Olsson,B-I. 2007. Att se möjligheter i svårigheter. ff. 17.  

9
 Persson.B. 2001. Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Ff. 131 

10
 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/38/94/Lgr11_kap1_2.pdf. s.11 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/38/94/Lgr11_kap1_2.pdf
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2.5 Pedagogiskt bemötande 

Olsson menar att elever med koncentrationssvårigheter skiljer sig från sina klasskamrater i 

både hur de uppfattar händelser och bearbetar kunskap. Dessa elever har större behov att få 

undervisningen åskådliggjord och har en konkret koppling. Vidare skriver Olsson  att eleverna 

har större behov av att få se eller på annat sätt uppleva en situation för att kunna förstå ett 

område. Här är det viktigt för pedagogen att berätta tydligt för eleven vad det finns för krav på 

resultatet utifrån elevens starka och svaga sidor. Elever med koncentrationssvårigheter har 

ofta svårt med längre teoretiska genomgångar och lyckas bättre när de själva får arbeta 

praktiskt med uppgifter. Som pedagog är det viktigt att man vågar prova olika metoder och 

bemöter eleven med förståelse, annars kan eleven få svårt att utveckla sin personlighet i 

positiv riktning. Olsson menar att det är viktigt att lärare som handskas med svåra situationer 

ibland behöver få hjälp eller handledning av specialpedagog eller psykolog för att inte 

relationen mellan elev- lärare skall fastna i ett negativt mönster. Elever med 

koncentrationssvårigheter behöver hjälp att reflektera över hur de skall kunna lösa olika 

uppgifter. Några frågeställningar som kan hjälpa till är:
11

 

 

 ”Vad går uppgiften ut på? 

 Vilka möjliga lösningar finns det? 

 Vilken information innehåller texten? 

 Hur kom jag fram till resultatet?”
12 

Det är viktigt att pedagogen har kunskap om elevens svårigheter för att man skall kunna 

bemöta dem så att de har möjlighet att utveckla sina förmågor. Man skall ha i åtanke att ett 

barn med koncentrationssvårigheter kanske inte alltid använder hela sin förmåga eftersom 

tidigare misslyckanden påverkar självkänslan så mycket att eleven kanske inte vill prestera för 

att inte riskera att misslyckas igen.
13

 

 

Andra viktiga redskap för pedagogen är att dela in uppgifter i olika delmål så att eleven kan ta 

en sak i taget. När pedagogen skall förklara en uppgift är det viktigt att man är tydlig i det 

man förklarar och att man hjälper eleven att hitta en struktur för att eleven skall kunna samla 

information om arbetet. Framförallt skall man tänka på att ge en snabb feedback och berömma 

                                                 
11

 Olsson.B-I. 2007. Att se möjligheter i svårigheter. ff.20. 
12

 Olsson, B-I. 2007. Att se möjligheter i svårigheter.s.20 
13

 Kadesjö.B. 2008. Barn med koncentrationssvårigheter. ff.144 
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eleven ofta, gärna så att andra hör, och ge korta pauser i arbetsprocessen. All undervisande 

personal i skolorna gynnas om de får gå på kontinuerlig fortbildning eftersom pedagogerna är 

en nyckelfaktor i det integrerade arbetet med elever i behov av särskilt stöd. I 

lärarutbildningen skall det finnas sådana inslag där man tränar sig i att anpassa kursplaner och 

samverkan med specialister och föräldrar för att man skall kunna ha en positiv syn på elever 

som är i behov av särskilt stöd, samt att man i sin lärarutbildning får en specialiserad 

utbildning i pedagogik för att kunna möta och utbilda alla elever utifrån deras egna unika 

behov.
14

 

 

2.6 Utomhuspedagogisk inlärning 

Utomhuspedagogik är ett tematiskt och ämnesövergripande utbildningsområde. Utemiljöns 

upplevelser är centralt och lärandet förflyttas i största möjliga mån till utomhusmiljön. 

Organisationen Nationellt centrum för utomhuspedagogik, som har varit verksamma sedan 

1993, menar att utomhuspedagogik är ett komplement till den traditionella pedagogiken och 

fördelen är att upplevelser i den miljö som finns omkring oss ska utgöra en grund för 

inlärning. Utomhusmiljön är alltid en aktuell kunskapskälla. Här finns ett stort utbud av 

material för både historiskt lärande som studier av nutid och framtid inom olika 

ämneskunskaper. Det viktigaste för lärandet är att lärande miljön är varierande för eleverna, 

det kan vara hembygden, staden, skogen mm. Utomhusmiljön är för utomhuspedagogen en 

lika viktig miljö för lärande som bibliotek eller klassrum. Kunskapen skall vara reflekterad av 

erfarenhet; en kunskap som knyter samman erfarenhet, upplevelser och språkliga begrepp. Att 

göra människan och samhället synligt i helhet är en viktig faktor.
15

 

” – Alla ämnen i skolan och teman man arbetar med i förskolan kan flyttas ut till en 

utomhusmiljö, i alla fall delar av undervisningen. Det handlar helt enkelt om att välja miljö efter 

innehåll, menar Anders Szczepanski vid Nationellt centrum för utomhuspedagogik på 

Linköpings universitet.”
16

  

 

                                                 
14

 Svenska Unescorådet. 2/2006. Salamancadeklarationen och Salamanca +10. ff. 27. 
15

 http://sites.google.com/site/naturskolan/vad-aer-utomhuspedagogik. s.1 
16

 http://www.ur.se/pedagog/Metod-och-inspiration/Utomhuspedagogik/Att-gripa-for-att-begripa/.s.1 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.liu.se%2Fikk%2Fncu%3Fl%3Dsv&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzeKqgG272CgsOrnuVoOhLRdBhBwgA
http://sites.google.com/site/naturskolan/vad-aer-utomhuspedagogik
http://www.ur.se/pedagog/Metod-och-inspiration/Utomhuspedagogik/Att-gripa-for-att-begripa/
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Barn lär sig hela tiden. När de luktar, känner eller går runt i naturen. Detta gör skogen eller 

gården till en spännande lärmiljö. Som pedagog ankrar man en stor roll genom att ge barnen 

redskap att öppna alla sina sinnen och använda dem. 
17

  

Anders Szczpanski menar att vad utomhuspedagogiken kan tillföra den traditionella 

undervisningen är en slags redskapslåda. Allt handlar om att reflektera över varför man gör 

olika aktiviteter i olika miljöer. Utomhuspedagogik är en växelverkan mellan lärande inomhus 

och lärande utomhus, ett samspel mellan olika platser, hälsan hos eleverna, hållbar utveckling 

och att vara nära naturen allt går att koppla till läroplanen. 
18

 

Hälsan hos barnen ökar när man vistas utomhus i skolan och med detta ökar även elevernas 

förmåga att koncentrera sig. Det har även visat sig gynnsamt med utomhuspedagogik i 

samband med infektionsspridning. Stämning mellan lärare och barn har visat sig bli positivare 

och man kommer närmre varandra. Men det är själva rörelsen i sig som gynnar inlärningen. 

Att eleverna kan ta i saker och arbeta tredimensionellt, för att förstå undervisningens 

innebörd.
19

 

I läroplanen står det: 

”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.” 
20

 

 

Nynäshamns naturskola är kanske en av de mest kända vad gäller att använda sig av 

utomhuspedagogik året om. I deras bok Att lära in ute- året runt kan man läsa om olika 

fördelar som utomhuspedagogisk inlärning ger elever.
21

 

 

 När man vistas utomhus så stimuleras alla våra sinnen, eleverna kan diskutera och 

samarbeta på ett mera avslappnat sätt. 

 Att lära in utomhus ökar möjligheterna till olika inlärningsmetoder, detta kan gynna 

eleverna självkänsla och känslan för delaktighet. 

 Under lektionerna blir den fysiska aktiviteten en naturlig del av lektionen. 

                                                 
17

 http://www.ur.se/pedagog/Metod-och-inspiration/Utomhuspedagogik/Att-gripa-for-att-begripa/.s.1 
18

 http://www.ur.se/pedagog/Metod-och-inspiration/Utomhuspedagogik/.s.1 
19

 http://www.ur.se/pedagog/Metod-och-inspiration/Utomhuspedagogik/Att-gripa-for-att-begripa/.s.1 

 
20

 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/38/94/Lgr11_kap1_2.pdf, s.6 
21

 Nynäshamns naturskola. 2007. Att lära in ute- året runt. s.11 

http://www.ur.se/pedagog/Metod-och-inspiration/Utomhuspedagogik/Att-gripa-for-att-begripa/
http://www.ur.se/pedagog/Metod-och-inspiration/Utomhuspedagogik/
http://www.ur.se/pedagog/Metod-och-inspiration/Utomhuspedagogik/Att-gripa-for-att-begripa/
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/38/94/Lgr11_kap1_2.pdf
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 Olika ämnen integreras på ett naturligt sätt. 

 Eleverna ges möjligheter att uppleva naturens fenomen vilket leder till att de skapar 

en förståelse över vår påverkan på jorden. 

 Bara utomhus kan elever få en känsla för naturen. 

 Det är inte bara skolgården och naturen som finns ute, det är även företag, kulturella 

evenemang och samhället i sig som ger redskap för inlärning.
22

 

 

Forskning som William Glasser gjort visar att vi minns: 

”10% av det vi läser 

20% av det vi hör 

30% av det vi ser 

50% av det vi hör och ser 

70% av det vi diskuterar 

80% av det vi upplever och 

95% av det vi lär ut till andra”
23

 

 

2.7  Utomhuspedagogiken och skolgårdsmiljöns påverkan på elever med 

koncentrationssvårigheter 

Det finns många forskningsstudier som visar att människan i allmänhet mår bra av att vara 

utomhus. Stresshormonerna i blodet sänks, rörelse aktiviteten ökar, vilket minskar risker för 

fetma och sjukdomar relaterade till övervikt, vi får i oss solljus som i sin tur ger oss d-vitamin 

och vi minskar spridningen av virus. Hälsomässigt är utomhusmiljön bra för oss människor. 

När det gäller utomhuspedagogiskt lärande är det svårt att bevisa om barnen lär sig mera ute 

än inne. Det man kan se är att eleverna blir lugnare ute och att eleverna upplever större glädje 

i arbetet. Barn grupper som undersökts har fått en bättre relation till varandra. Lugn leder till 

bättre koncentration, men det är oklart om det har med utomhusmiljön att göra. I artikeln, 

Inga bevis för att barn lär mera ute, menar Anders Szczpanski att det kanske skulle ge samma 

effekt på inlärningen om eleverna var inne och fick möjlighet till lägre ljudnivå och en 

                                                 
22

 Nynäshamns naturskola. 2007. Att lära in ute- året runt. s11 
23

 Nynäshamns naturskola, 2007, s 11 
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lugnare arbetsmiljö. Han menar att det inte går att bevisa att det är utevistelsen i sig som leder 

till att eleverna lär sig mera.
24

 

 

2.8 Rum för lärande- miljöns betydelse 

Elever med koncentrationssvårigheter påverkas kraftigt av hur miljön runt omkring dem är 

utformad. Kadesjö menar att i ett klassrum utsätts de för intryck från övriga elevers rörelser 

eller viskningar, samtidigt som de inte får den uppmärksamheten och hjälp från pedagogen 

som de behöver. Här behöver man få perspektiv på miljöns utformning och fråga sig om 

miljön i klassrummet främjar eller stjälper elevens koncentrationsförmåga. Kan man ändra 

miljön på något sätt för att ta udden av ovidkommande intryck? Kadesjö menar att elevens 

placering i klassrummet kanske bör vara så att den underlättar ögonkontakt och närhet till 

läraren och ger minsta möjliga störning från övriga elever. Ett tips kan vara att placera eleven 

längs med ena sidan i klassrummet vänd emot sina kamrater, detta påverkar så att eleven inte 

känner sig hotad eller blir störd av att denne inte vet vad som händer bakom 

honom.Skolgården är också en miljö som man behöver ta hänsyn till. Är den en stor öppen 

yta så uppmuntras barnen att leka springa - jaga lekar som inte utvecklar något större samspel 

mellan eleverna. En bra skolgård har avgränsade ytor och inbjuder till lek och samhörighet 

med eleverna. När eleverna arbetar praktiskt är de som mest uppmärksamma och engagerade. 

Barn med koncentrationssvårigheter behöver oftast vara praktiskt deltagande i 

inlärningssituationerna. Försöker man som pedagog istället handleda dem verbalt misslyckas 

man oftast.
25

 

 

Enligt Kadesjö är det som är mest distraherande för en elev med koncentrationssvårigheter 

den psykiska miljön. Samspel mellan andra elever och vuxna samt atmosfären i klassrummet 

detta påverkar koncentrationsförmågan mest av allt, därför är det viktigt att eleverna känner 

sig: 

 

 Accepterade och omtyckta. 

 Vet vilka regler som gäller. 

 Har förståelse, tolerans och respekt. 

 Blir uppmuntrade och erkända. 

                                                 
24

 http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2011/03/18/inga-bevis-barn-lar-mer-ute. 

 
25

 Kadesjö. B. 2008. Barn med koncentrationssvårigheter. s.197. 

http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2011/03/18/inga-bevis-barn-lar-mer-ute
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 Blir hjälpta i sina svårigheter. 

 Har möjlighet att utvecklas genom att pröva olika metoder. 

 Får känslan av att de duger.
26

 

 

2.9 Rum för lärande – utomhus 

Utomhusdidaktiskt arbete kan i många situationer hjälpa elever att se hur, vad och varför på 

ett tydligare sätt. Utemiljön blir inte bara rum för lärande utan förmedlar även intryck av 

färger, lukt, smak och sinnliga erfarenheter. Att utomhusmiljön har en positiv inverkan på 

lärande är egentligen ingen nyhet. I en historisk avhandling om folkskolans skolrörelse, som 

gjordes 2002, visar att de redan under slutet av 1800 – talet använde sig av utomhusmiljön för 

att åskådliggöra undervisningen. Syftet med att förlägga lektioner utomhus är att öka 

motivationen, autensiteten och låta elevernas egna upplevelser stimulera och förbättra 

inlärningsmöjligheterna. Dahlgren och Szcepanski menar att lärande utomhus leder till att 

eleverna får förena praktiska och teoretiska erfarenheter i en miljö som stimulerar alla våra 

sinnen och skapar lugn. Eleverna får en direkt helhetsupplevelse där föremålet för lärande blir 

både praktiskt och åskådliggörs. Utomhuspedagogiskt lärande stimulerar även elevers 

förmåga till att utveckla sin kreativa sida som är en central drivkraft för den kunskapliga 

utvecklingen och för färdighetsutvecklingen. Utevistelsen har en bevisad positiv effekt på 

koncentrationsförmågan, hälsan, motorisk utveckling och lärandet.
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Kadesjö.B 2008. Barn med koncentrationssvårigheter. ff.198. 
27

 Dahlgren.O, Szczepanski.A( 2004). Utomhusdidaktik. Lundegård.I. Utomhusdidaktik. ff.10. 
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3. Metod 

 

3.1 Urval  

Resultatet av min undersökning söker jag genom att intervjua en pedagog i åk 1 som jag har i 

mitt lärarlag och som jag vet använder sig av utomhuspedagogik. Pedagogen har på min 

begäran fått genomföra undervisningar i Svenska och Matematik utomhus med sina elever 

under en tidsbegränsad period. Pedagogen får sedan i en intervju tillsammans med mig berätta 

om huruvida hon kunde se några skillnader med utomhuspedagogisk undervisning jämfört 

med den traditionella inomhusundervisningen för de berörda eleverna. Jag valde att låta 

pedagogen utöka sin undervisning utomhus, då jag tyckte att hennes ordinarie tid inte var 

tillräcklig för att kunna se några skillnader angående inlärningsutvecklingen. 

För att få mera underlag till mitt resultat har jag även intervjuat två andra pedagoger, en av 

dem har en större vana av utomhuspedagogiskt arbete, undervisar i åk 2 och finns på samma 

by- skola medan den andra pedagogen bara använder sig av utomhusmiljön ibland och arbetar 

på en annan skola, arbetar i en åk 3, denna skola är även den belägen i ett mindre samhälle 

med stor närhet till en härlig utomhusmiljö. 

Båda skolorna är belägna i små samhällen i Lidköping och Götene kommuner och jag vill 

med respekt för berörda elever och familjer inte nämna skolans namn. Det finns bara en klass 

i varje årskurs. 

Utifrån mitt intresseområde har jag skrivit ned frågor som jag ställer till pedagogerna. 

 Jag har använt mig av samma grundfrågor till alla pedagogerna men eftersom det är en 

kvalitativ undersökning kan följdfrågorna variera lite. Jag vinklar följdfrågor till pedagogerna 

utifrån hur utförliga deras svar är och med tanke på hur mycket de kan om 

utomhuspedagogiskt arbete. 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

 
Jag har valt att få svar på min frågeställning genom att använda mig av en kvalitativ 

undersökning eftersom min intervju inte innehåller fasta frågor, utan endast bestämda 

frågeområden. Den kvalitativa intervjun är den som används mest i examensarbete eftersom 
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den ger intressanta resultat, dock är resultatet av intervjun ganska smalt och kan påverkas av 

den intervjuades egna åsikter och ställningstaganden.
28

 

Alla pedagogerna är intervjuade enskilt och jag använde mig av förskrivna frågor inom 

intresseområdet. Jag antecknade svaren. Jag upplevde att pedagogerna svarade sanningsenligt 

på mina frågor utifrån deras erfarenheter. Den pedagog som använde sig minst av 

utomhuspedagogik hade också minst erfarenheter att dela med sig av. 

 

3.3 Procedur 

När jag började min undersökning så var jag oerhört motiverad av att finna ett resultat som 

skulle kunna hjälpa mig i mitt framtida arbete som pedagog  med elever som har 

koncentrationssvårigheter. 

Jag började min undersökning genom samla och läsa så mycket information kring ämnet som 

möjligt. Det fanns tyvärr inte så mycket tidigare forskning inom området som jag hade önskat, 

trots att jag använde mig av olika sorters litteratur som pedagogiska artiklar, den tidigare 

forskning inom området som jag kunde finna samt relevant litteratur i bokform och sidor på 

internet. 

En ide började gro att man kanske kunde be en pedagog att utöka sin ordinarie 

utomhuspedagogiska undervisning för att se om detta påverkade eleverna med 

koncentrationssvårigheter. Jag kontaktade en pedagog på min arbetsplats och hon var positiv 

till mina tankar. 

För att finna ett svara på frågeställning har jag i studien använt mig av elever i Åk 1, där det 

finns flera elever som har koncentrationssvårigheter. Pedagogen har i halvklass genomfört 

utomhuspedagogiska lektioner 3 gånger i veckan i 4 veckors tid, totalt 12 timmars 

undervisning för att under en intervju kunna jämföra utomhuspedagogisk inlärning kontra 

traditionell undervisning för elever med koncentrationssvårigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Johansson.Bo(2010). Examensarbete i lärarutbildningen. Ss.30. 
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4. Resultat 

Sammanställning av Intervjuer 

 

4.1 Tid för utomhuspedagogik 

De tre pedagogerna som jag har intervjuat har flera elever i varje klass med olika sorters 

koncentrationssvårigheter. Utomhuspedagogiken genomförs två gånger i veckan under 60 min 

för pedagogen i åk1 och då undervisar de oftast praktisk matematik i naturen. Ett av passen är 

det mera naturkunskap och hållbar utveckling. Eleverna är alltid uppdelade i halvklass. Det är 

denna pedagog som jag har bett utöka sin ordinarie undervisningstid för att kunna se ett 

tydligare resultat.  

 Pedagogen i åk 2 har även hon undervisning utomhus 2 gånger i veckan och under 60 min. 

Hon använder matematik som utgångspunkt för en av lektionerna, den andra är Svenska, 

eftersom det finns möjligheter för eleverna att på olika sätt hitta saker i naturen som börjar på 

olika bokstäver. Här är hela klassen ute tillsammans men med en extra vuxen som resurs.  

Den tredje pedagogen i åk 3 som jag intervjuade använder sig av utomhuspedagogik1 gång 

varannan vecka under 60 minuter. Och då praktiseras oftast matematik.  

 

4.2  Utomhuspedagogikens stimulering 

Pedagogerna är alla eniga om att eleverna har roligare när de är ute. Eleverna leker in kunskap 

och provar att praktiskt genomföra olika sorters övningar, vilket ökar förståelsen för olika 

begrepp i undervisningen. Pedagogen i åk 1 ett berättar: 

”-Utomhus är en mycket gynnsam miljö för att kunna lära in begrepp som 

under, över, framför, bakom eller taluppfattning. Att vara utomhus stimulerar 

flera sinnen.  

Pedagogen i åk 2 märker att eleverna blir lugnare och gladare. Det uppstår inte lika mycket 

konflikter ute som inne. Pedagogen i åk 2 betonar även att det inte är alltid som eleverna har 

rätt kläder för vilket väder det är ute och då blir inte utomhuslektionen lika lyckad eftersom 

någon står och fryser eller blir blöt.  

Barn är alltid fulla av energi och har en del spring i benen därför tycker samtliga pedagoger 

att det är bra för, framförallt de yngre eleverna att vara utomhus.  
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4.3 Påverkan på elever med koncentrationssvårigheter 

 

Bara pedagogen i åk 1 kunde se en märkbar skillnad på hur elever med 

koncentrationssvårigheter reagerar under utomhuspedagogiken. Detta gjorde hon under slutet 

av de schemalagda utomhuspedagogiska lektionerna som jag bett henne hålla i för att kunna 

få kontinuitet i att lära in ute. Hon märkte att eleverna med koncentrationssvårigheter blev 

mer aktiva i skolarbetet, blev mer engagerade och att utomhusmiljön gav en lugnande effekt 

på dessa elever. Pedagogen i åk 1 berättar:  

”- Mot slutet av min utökade utomhuspedagogik var det som ett lugn spred sig i hela 

klassen. De elever som har svårigheter med koncentrationen var helt plötsligt jätte 

engagerade och lugna undet utomhusvistelse och dessutom började de arbeta mera 

tillsammans med de övriga i klassen.” 

 

Rent kunskapsmässigt hävdar pedagogen i åk 1, är det svårt att bedöma om eleverna med 

koncentrationssvårigheter har lärt sig mera ute än inne, men eleverna har varit mera 

harmoniska och aktiva. De första lektionerna var ganska så påfrestande då det var svårt för 

eleverna att förstå att det var lektionstid och att klassrummet hade flyttat ut. 

 

De andra pedagogerna är eniga om att de inte märker någon skillnad alls när det gäller själva 

inlärningen under utomhuspedagogiken gentemot undervisning inomhus. Pedagogen i Åk 3 

säger att det påverkas av att de inte har utomhuspedagogik så ofta. 

Pedagogen i Åk 3 berättar: 

”.. det är alltid så svårt att få en extra vuxen som hjälper till så att man kan gå ut, så jag 

upplever att det blir lite krångligt...” 

 

Samtliga pedagoger informerar alltid eleverna inomhus för att de inte skall vara störda av 

omgivningen och för att man hörs bättre inne än ute. Så när eleverna kommer ut har de med 

sig aktuellt material (om det behövs) och vet vad de skall göra när de kommer till den plats 

som de skall vara på. Samtliga pedagoger utom en avrundar och låter eleverna även reflektera 

inomhus. Ibland genom att måla eller diskutera eller skriva några enkla rader om det vi gjort. 

Den pedagogen som använder sig minst av utomhuspedagogik brukar bara ha en snabb 

genomgång utomhus efter lektionen.  
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4.4 Varierad undervisning ger en lugnande effekt 

Pedagogerna tycker att naturen lugnar eleverna och att de får lov att röra på sig under 

inlärningen. Utomhuspedagogik kräver nog att man har ganska många pass utomhus per 

vecka för att man skall kunna se goda resultat av den. Pedagogen i åk 1 berättar:  

”- Speciellt svårt har elever med koncentrationssvårigheter med 

utomhuspedagogiken i början innan de har vant sig vid att lektionen skall hållas 

i ute- rummet istället för i klassrummet. Men när de greppar det så har den en 

lugnande effekt på hela gruppen.”  

Pedagogen i Åk 3 föredrar att vara inne under lektionstid, medan de två andra föredrar att ha 

en varierad undervisnings tid. Hon anser att det behövs resurser i form av en extra personal 

för att det skall fungera bra att vara ute med gruppen. De andra vill göra praktiska övningar 

både inne, ute och i gymnastiksalen och försöka visualisera undervisningen så mycket som 

möjligt. Framförallt i Svenska och Matematik är det viktigt för eleverna att få en så varierande 

undervisning som möjligt. Pedagogen i Åk 2 säger att det är bra för eleverna att få göra 

matematik för att de skall förstå det som de gör i boken. 
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5. Analys 

 

5.1 Litterär analys av undersökning 

 

Precis som Anders Szczpanski nämnde i artikeln Inga bevis för att barn lär mer ute, visar 

mina intervjuer att det är svårt att kunna se någon mätbar skillnad på själva 

inlärningsprocessen under utomhuspedagogiskt lärande. Däremot upplever pedagogerna som 

jag intervjuat, precis som Szczpanski att eleverna blir lugnare och att stressen minskar, de är 

harmoniskare och samarbetar bättre. 
29

 

Som Kadesjö även skriver i boken, Barn med koncentrationssvårigheter, kunde pedagogerna 

även se att elever som har koncentrationssvårigheter visar ett större engagemang när de 

praktiskt får genomföra övningar under lektioner. Intresset och förståelsen ökar med praktiskt 

arbete. 
30

 

I artikeln Gripa för att begripa belyser författaren Szczepannski hur viktigt det är med en 

varierande undervisning för att eleverna skall kunna få en så god inlärningssituation som 

möjligt
31

. Detta stödjer min undersökning som visar att de flesta pedagogerna uppfattar att 

elevernas gynnas av att variera praktiskt deltagande med teoretisk undervisning. Eleverna får 

en upplevelse som de kan koppla till den teoretiska kunskap de har.  

 

Pedagogerna upplever att elever med koncentrationssvårigheter blir mera motiverade att lösa 

uppgifter praktiskt, vilket även Kadesjö menar när han beskriver att elever med 

koncentrationssvårigheter har svårt att göra uppgifter eftersom det fins en risk att 

misslyckas.
32

 När man arbetar praktiskt kan man prova olika lösningar och resultatet blir att 

eleven kan få ett gott resultat utan att vara rädd för att ha misslyckats i sin uppgift.  

Enligt Olsson så har elever med koncentrationssvårigheter ett större behov av att få 

undervisningen åskådliggjord och detta visas i undersökningen att elever med 

koncentrationssvårigheter är mera aktiva under praktiska övningar än under teoretisk 

inlärning. Vilket gynnar både den enskilda eleven och resten av gruppen. 

                                                 
29

 http://www.lararnasnyheter.se/forskolan//inga-bevis-barn-lar-mer-ute.s.1 
30

 Kadesjö. B. (2008) fff. 15. 
31

 http://www.ur.se/pedagog/Metod-och-inspiration/Utomhuspedagogik/Att-gripa-for-att-begripa/.s.1 
32

 Kadesjö. B. (2008) fff. 15. 
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Olsson menar även att elever med koncentrationssvårigheter har ett större behov av 

rörelseaktivitet än andra elever. Detta är även gynnsamt i den utomhuspedagogiska 

undervisningen eftersom eleverna rör sig, står eller går, tillskillnad från när eleverna är 

inomhus och behöver sitta still för att det inte skall bli ett moment som stör de elever med 

svårigheter att fokusera.
33

 

 I Salamanca deklarationen från 1996 diskuteras det att alla elever har en egen utvecklings 

potential med olika nivåer och begränsningar.
34

 När pedagogerna är ute och praktiserar 

uppgifter med eleverna får verkligen alla chansen att visa vad just de är bra på. Här blir inte 

det som sägs eller skrivs ned på ett test lika viktigt utan här kan alla vara delaktiga och göra 

uppgiften, menar pedagogen i Åk 1. Pedagogerna i åk 1 och 2 berättar att eleverna stimuleras 

av att ha en varierande undervisning. 

”… - vi kan vara både ute och inne eller i gymnastiksalen, det viktiga är att eleverna får göra 

det som de tänker. De är glada när vi utför övningarna.” säger pedagogen i Åk 2. 

 

 Enligt Olsson har elever med koncentrationssvårigheter ett större behov av rörelse än de 

övriga klasskamraterna, detta beteende suddas ut när eleverna får vara utomhus och rörelsen 

blir en central del av själva utförandet av arbetsuppgiften. Eleven får möjlighet att kunna röra 

sig utan att bli tillrättavisad och då störs inte heller resten av gruppen.
35

 Precis som Olsson 

konstaterar att elever i svårigheter behöver få uppgifter och information åskådliggjord arbetar 

pedagogerna utifrån detta förhållningssätt genom att låta eleverna praktisera teoretiska 

uppgifter praktiskt för att de skall kunna tillgodose sig med en förståelse för vad som händer i 

den teoretiska beskrivningen.  

”… -man kan se att eleverna som har koncentrationssvårigheter verkligen får en förståelse 

för det som de gör..” Berättar pedagogen i Åk 1.  

Enligt min undersökning sker detta både i utomhuspedagogiskt lärande och i ett varierande 

arbetssätt. Detta menar Olsson vara nödvändigt för elever med koncentrationssvårigheter.
36

 

Pedagogerna är väl medvetna om hur viktigt det är att ha en varierande undervisning för att 

alla elevers olika styrkor skall kunna visas och för att förståelsen för den teoretiska 

undervisningen skall kunna stärkas. 

 

                                                 
33

 Olsson.B-I. 2007. Att se möjligheter i svårigheter. ff.20. 
34

 Svenska Unescorådet. 2/2006. Salamancadeklarationen och Salamanca +10. ff. 27. 
35

 Olsson.B-I. 2007. Att se möjligheter i svårigheter. ff.20. 
36

 Olsson.B-I. 2007. Att se möjligheter i svårigheter. ff.20. 
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5.2 Diskussion 

 Enligt min undersökning, både i litteratur och intervjuer, är koncentrationssvårigheter vanligt 

i skolorna och ofta så finns det flera än en elev i varje klass som har någon form av 

koncentrationssvårigheter. Dessa elever har behov av att få en trygg och stimulerande 

arbetsmiljö med möjligheter att skärma av för att kunna fokusera
37

  

Tankarna kring att arbeta med elever som har koncentrationssvårigheter kom till mig när jag 

fick jobb i en klass som hade flera elever med svårigheter i koncentration. De var oroliga, 

hade svårt att sitta stilla och ta muntlig information. Eleverna i hela klassen var stressade och 

oroliga över att vissa rörde sig runt i klassrummet, trummade på bänken, slog med linjalen 

eller vässade pennan 6 gånger på 40 minuter under lektionstid. Tankar började cirkulera kring 

utomhuspedagogiken. Kunde detta verkligen vara något som kan stimulera dessa barn? Skulle 

inte alla intryck i naturen påverka deras förmåga att kunna fokusera ännu mera? Jag kände att 

jag var tvungen att få veta mera om detta så att jag vet vilka verktyg som är användbara i 

framtiden. 

Min vision var att jag skulle kunna få fram ett tydligare resultat genom att låta en av 

pedagogerna utöka sin utomhuspedagogiska undervisning för att kunna få en bedömning om 

huruvida utomhuspedagogiken är en alternativ undervisningsform för elever med 

koncentrationssvårigheter. Kanske brister min undersökning i att den är ganska liten, vilket 

påverkar mitt resultat. I framtiden är min önskan att själv kunna göra en mera långvarig studie 

på elever med koncentrationssvårigheter. Forsknings syftet skulle vara om kontinuerlig och 

utökad utomhuspedagogisk undervisning skulle visa sig ha positiva eller negativa effekter på 

inlärningsförmågan för elever med koncentrationssvårigheter. Stimulerar den övriga elever till 

motivation för fortsatta studier skulle utomhuspedagogiken vara ett starkt redskap i 

undervisningen. 

 Resultatet som jag fick genom min undersökning visar egentligen bara att de tidigare 

undersökningar, som gjorts av Anders Szczpenski, stämmer överrens med att elever blir mer 

harmoniska och lugnare i utomhusmiljön.
38
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Pedagogen i åk 1 berättat att eleverna blev lugnare och fick ett bättre samarbete mot slutet av 

hennes utökade utomhuspedagogiska undervisning. 

Och om man utgår ifrån Nynäshamns naturskola så ger de sinnliga intrycken eleverna större 

möjlighet till en förståelse för uppgifterna. Det praktiska deltagande ökar elevernas sinnliga 

erfarenheter och det gör att de minns övningarna bättre.
39

 Min undersökning visar att 

pedagogerna önskar sig fler resurser i form av en extra pedagog för att de skall kunna ha 

halvklass undervisningar eller kunna ta med hela gruppen ut. Jag tror att det handlar om en 

förändringsfas för eleverna. Har man använt sig av utomhuspedagogik kontinuerligt under de 

lägre åldrarna tror jag att pedagogen inte behöver en resurs för att klara av dessa lektioner. 

Eleverna vet då vad som gäller när man har undervisning ute. 

 Jag upplever att det är en utmaning för pedagogerna att kunna tillfredställa elevernas behov 

av individuell utveckling. Utomhuspedagogiskt lärande har i min undersökning visat sig vara 

en bra metod för att få lugnare och mera inspirerade elever, däremot finns det ingenting som 

styrker de faktum att det skulle vara en mer gynnsam inlärningsmetod för elever med 

koncentrationssvårigheter. Jag tolkar resultatet av undersökningen som att det är en 

varierande undervisning som stimulerar elevernas inlärningsförmåga, men att det inte finns 

något som visar specifikt att det är bättre för eleverna att lära in ute. Om man som pedagog 

har bestämt sig för att använda sig av utomhuspedagogiskt lärande visar min undersökning att 

det är viktigt att man utövar detta kontinuerligt, så att eleverna är vana att klassrummet flyttar 

ut och att föräldrar är medvetna om att man arbetar utomhus så att eleverna har rätt kläder till 

skolan. 

 

 Hälsomässigt visar det sig att utomhuspedagogiken har en betydande roll för eleverna. 

Människan mår i allmänhet bra av att vistas ute i solen och i den friska luften.
40

 När eleverna 

vistas mycket utomhus minskar dessutom infektionsriskerna eftersom smittorisken minskar, 

eleverna håller sig friskare och piggare.
41

 I min undersökning anser jag att pedagogerna inte 

utövar utomhuspedagogiken så pass kontinuerligt att de skulle kunna märka någon skillnad på 

barns hälsa. Det som märks är att det är en mindre stressande miljö för eleverna när de vant 

sig vid känslan av att klassrummet har flyttat ut. Jag tycker att detta är ett skäl nog bra för att 

använda sig av utomhuspedagogiska övningar. Eftersom man märker att eleverna med 

koncentrationssvårigheter blir mer harmoniska och fokuserade när de praktiskt får arbeta med 
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uppgifter så anser jag att även om det är svårt att bevisa att det är bättre rent 

inlärningsmässigt, så har man som pedagog i alla fall sått ett frö till motivation för de 

eleverna, samtidigt som man har uppnått en lugnare arbetssituation för de övriga eleverna. 

Pedagogerna som jag har intervjuat har för vana att informera och förse eleverna med verktyg 

i klassrummet innan utomhuslektionen, detta anser jag gynna alla elever. Det kan vara svårt 

att prata utomhus där det kan finns störande moment som vind eller billjud som överröstar 

pedagogen eller andra visuella intryck som fångar elevernas intresse istället. Det är bara en av 

pedagogerna som inte knyter samman lektionen inomhus med hjälp av reflektioner i form av 

bilder, tankar eller berättelser om det som eleverna har praktiserat. Jag anser att det är viktigt 

att eleverna får bearbeta de nya erfarenheterna och knyta ihop säcken med en diskussion kring 

övningen. Undersökningar som gjorts av William Glasser visar att man minns 70 % av det 

som vi diskuterar med andra.
42

 Det känns som att utomhuspedagogiken passar de flesta 

elever, det är ingen av pedagogerna i min undersökning som har upplevt att någon inte ville 

vara med eller inte engagerade sig i uppgifterna. När eleverna har fått en viss kontinuitet med 

att ha lektioner ute anser jag, efter att ha analyserat de uppgifter som jag undersökt, även 

passar för elever med koncentrationssvårigheter trots att man rent konkret inte kan bevisa att 

detta är en metod som ger eleverna en bättre inlärning. Troligtvis så fungerar inlärningen lika 

bra när man arbetar praktiskt inomhus, men man får tänka på att ökad motivation och en 

känsla av att lyckas för eleverna även stärker den bristande självkänsla de har som är så viktig 

att bygga upp för att de skall kunna tillgodose sig ett livslångt lärande.  

 

 

5.3 Slutsats 

Min undersökning visar framförallt att det inte var så lätt att hitta pedagoger som arbetade 

tillräckligt mycket med utomhuspedagogik för att kunna se någon skillnad på 

inlärningsförmågan. Det som kom fram var egentligen att själva utomhusvistelsen visade sig 

vara positivt laddad för alla eleverna. Gruppen fungerar fint och elever med 

koncentrationssvårigheter blev mera motiverade att utföra uppgifterna när de var utomhus. 

Nackdelar med att vistas utomhus är enligt min undersökning inte många, men att eleverna 

inte har rätt kläder efter väder verkar vara det största problemet. Sedan nämnde pedagogerna 

även att det var svårt med resurser i form av en extra vuxen när man är ute. Kanske är det en 

vuxen till som krävs här eller så är det kontinutet som behövs för att eleverna skall kunna 
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arbeta med sina kamrater och hjälpas åt med att lösa uppgifterna. Min tanke är att pedagogen 

skall vara ett stöd åt eleverna genom att ge dem rätt verktyg och information. Eleverna kan då 

växa i sitt ansvar och känna stolthet att de kunnat genomföra uppgifterna genom att hjälpa 

varandra och samarbeta.  

Jag tolkar efter min undersökning att det är ett varierande arbetssätt som är mest gynnsamt för 

alla elever. För att man skall kunna stimulera och bejaka alla elevers olika förmågor, 

erfarenheter och intressen. Eleverna får en möjlighet att förstå den teoretiska kunskapen 

genom att få praktiskt genomföra vissa övningar och sedan diskutera igenom resultatet för att 

knyta samman påsen med erfarenheter. Min litteratur undersökning visar att det finns flera 

olika sorters koncentrationssvårigheter och att det finns minst en elev i varje klass som någon 

gång under skoltiden hamnar i detta. Koncentrationssvårigheter kan vara tillfälliga eller 

konstanta. Det är viktigt att man har en klassrumsmiljö och en skolgård som avskärmad och 

inbjuder till lek och inte till öppna stora spring ytor. Hur elevens placering bör vara i 

klassrummet får man se utifrån den enskilda elevens behov och prova sig fram vad som känns 

rätt för eleven. Utomhuspedagogiken är ett bar redskap för elever med 

koncentrationssvårigheter för att det innebär att man arbetar praktiskt och att naturen inte stör 

koncentrationen lika mycket som möbler och människor i ett rum. Men jag anser att 

tyngdpunkten ligger i ett varierat arbetssätt så då kan klassrumsmiljön vara minst lika lämplig 

för dessa uppgifter. 

 

 

 

 

5.4 Vidare forskning 

Vad jag har saknat när jag har sökt information om mitt ämne är studier över hur elevers 

inlärningsförmåga påverkas av det faktum att man är utomhus och arbetar med alla sina 

sinnen. Det finns en uppsjö med litteratur kring koncentrationssvårigheter och kring tips på 

hur man kan använda sig av inlärning ute men det är i stort sett inga riktiga forskningsstudier 

på hur utomhuspedagogiken påverkar eleverna. Det finns ingenting som säger att eleverna får 

en bättre kunskapsinhämtning utomhus än inomhus. Vad jag har märkt under mina 

undersökningar är att pedagoger inte använder sig så mycket av våra uterum, trots att skolan 

är belägen precis bredvid både skog och vatten. I dagens skola är det viktigt att allting som 
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händer dokumenteras och bedöms, kanske är det svårt att bedöma elevers kunskaper utifrån 

utomhuspedagogiken och det är därför den används så lite.  

Jag tycker absolut att första steget i att utveckla forskningsområdet är att alla skolor skulle låta 

sina pedagoger gå en fortbildningskurs i utomhuspedagogik för att pedagogerna skall få mera 

kunskap inom ämnet och inspiration på hur man kan få elever att bli friskare, motiverade och 

bli en god kamrat som är bra på att samarbeta. Härifrån skulle jag kunna tänka mig att det 

skulle kunna bli ett stort steg framåt i forskningen kring barns lärande under 

utomhuspedagogisk undervisning. 
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Bilaga 1 

1.1 Intervjuunderlag 

 

 Finns det en eller flera elever i klassen med koncentrationssvårigheter? 

 Hur mycket använder ni er av utomhuspedagogisk inlärning? 

 Varför tycker du att det är bra/ dåligt?? 

 På vilket sätt är det annorlunda för eleverna att lära in ute? 

 Kan du se några tydliga skillnader på de elever som har koncentrationssvårigheter 

om du är inomhus eller utomhus under lektionerna? 

 Hur visar de sig? 

 Hur lägger du upp lektionerna rent praktiskt informerar du inne eller ute, 

reflekterar eleverna inne eller ute?  

 Varför gör du så? 

 Upplever du, eller har du sett positiva/ negativa effekter på utomhuspedagogisk 

inlärning för elever med koncentrationssvårigheter? 

 På vilket sätt skulle du föredra att arbeta med elever som har kronisk eller 

tillfälliga koncentrationssvårigheter? 

 


