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Bakgrund: 
I bakgrunden redogörs för hur forskningsfältet ser ut inom begreppen koncentrationssvårig-

heter och utomhuspedagogik. Begreppet koncentrationssvårigheter är väldigt komplext och i 

bakgrunden sätts det i relation till vad koncentration är. Utomhuspedagogiken är ett förhåll-

ningssätt där barns lärande utgår från att uppleva med alla sinnen i naturen och där barnen 

får erfarenheter genom praktiska övningar. För barn med koncentrationssvårigheter har mil-

jön stor inverkan och hur den pedagogiska verksamheten är utformad grundar sig på vilket 

synsätt man som pedagog har på dessa barn. 

 

Syfte: 
Syftet med vår studie är att undersöka om utomhuspedagogik kan ses som ett möjligt verk-

tyg i förskoleverksamheten för barn med koncentrationssvårigheter. 

 

Metod: 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, vars syfte är att få en beskrivning av och 

försöka förstå ett visst område. Producerandet av datan är gjord genom intervjuer med sex 

verksamma förskollärare i två kommuner. Datan är sedan bearbetad och analyserad. 

 

Resultat: 
Resultatet visar att förskollärarna tycker att begreppet koncentrationssvårigheter är väldigt 

stort och att det är olika från barn till barn hur det yttrar sig. De är överens om att miljön 

påverkar alla barn och vid de tillfällen då barn med koncentrationssvårigheter finns i grup-

pen är det extra viktigt att tänka på detta och utgå från dessa barns intressen vid planering av 

verksamheten. Alla förskollärarna såg utomhuspedagogiken som ett möjligt komplement för 

barn med koncentrationssvårigheter. 
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1 Inledning 
Barn med koncentrationssvårigheter är en växande skara ute på förskolorna i dagens samhäl-

le och det finns många funderingar kring vad orsakerna till detta kan vara. Våra funderingar 

är om verksamheten på förskolan idag ställer större krav på förskollärarna då de ska följa 

alla strävansmål i förskolans läroplan och dessutom har många av förskolorna olika test som 

ska utföras på barnen. Våra tankar är om det är detta som gör att barn med koncentrations-

svårigheter uppmärksammas tydligare i dagens läge. Vår uppfattning är att detta i kombina-

tion med vår tids krav på att det ska göras karriär, ha ett trendigt hem, vara vältränad och se 

snygg ut, samtidigt som man ska vara en perfekt förälder åt sina barn, gör att både föräldrar 

och barn utsätts för en större press. Idag lever dessutom barn i en värld där de tidigt kommer 

i kontakt med TV, dataspel och tidningar, vilket gör att de får väldigt många intryck att be-

arbeta samtidigt, och detta kan skapa en inre stress hos dem. Många barn ingår idag i många 

olika gruppkonstellationer, både i förskolan, skolan och på fritiden. De träffar många männi-

skor och är del av många olika miljöer under en dag. Detta gör att de får många sin-

nesintryck och det finns många barn som inte kan hantera det (Kadesjö, 2007). 

 

Utomhuspedagogikens fördelar har fått en mer framträdande roll i dagens samhälle och för-

delarna med denna pedagogik för barns motorik och hälsa uppmärksammas allt mer. Dess-

utom anses utomhuspedagogiken ha en positiv inverkan på barns motivation till lärande. 

Tanken med utomhuspedagogik är att den ska verka som ett komplement till den ordinarie 

verksamheten som många gånger sker inomhus på en förskola. Utomhus får barnen istället 

möjlighet att uppleva med alla sinnen i harmoni med naturen (Brügge & Szczepanski, 2007). 

 

Våra tidigare erfarenheter från förskoleverksamhet är att barn med koncentrationssvårighe-

ter, oavsett om dessa barn är utagerande eller inåtvända, påverkas av den miljö de vistas i. 

Miljön verkar ha en betydande roll för dem, vare sig det är inomhus eller utomhus. Vår upp-

fattning är också att dessa barn hamnar i färre konflikter utomhus och de har lättare att 

komma igång med leken och hålla fast vid den ute. Utifrån detta väcktes vårt intresse att ta 

reda på hur verksamma förskollärare i förskoleverksamheten ser på möjligheten att använda 

sig av utomhuspedagogiken i arbetet med dessa barn. Enligt Maltén (1985) är det viktigt att 

se barnen som individer i relation till sin miljö. Svårigheterna för dessa barn finns inte alltid 

hos barnet självt, utan det är viktigt att se barnets miljö som en eventuell bidragande orsak. 

Pedagogerna har en viktig roll att spela här och synsättet på barnen speglar hur verksamhe-

ten organiseras och hur miljön utformas. 

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka om utomhuspedagogik kan ses som ett möjligt verk-

tyg i förskoleverksamheten för barn med koncentrationssvårigheter. 

 

 Vilken förförståelse har förskollärare i förskolan kring begreppen koncentrationssvå-

righeter och utomhuspedagogik? 

 Vilken uppfattning har förskollärare om hur barn med koncentrationssvårigheter på-

verkas av olika miljöer? 

 Vilka erfarenheter har förskollärare i förskolan av att använda utomhuspedagogik för 

barn med koncentrationssvårigheter? 

 Vad är det pedagogiska syftet med att använda utomhusmiljön för barn med koncent-

rationssvårigheter ur förskollärarnas perspektiv? 
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3 Bakgrund 
Under denna rubrik följer en inblick i hur forskningsfältet ser ut inom koncentration och 

koncentrationssvårigheter. Därefter följer ett avsnitt om utomhuspedagogik och dess hur och 

varför för barns lärande. Vi tar även upp metoder som underlättar vardagen för barn med 

koncentrationssvårigheter och sist kommer ett stycke om hur begreppen koncentrationssvå-

righeter och utomhuspedagogik kan kopplas till läroplanen för förskolan. 

 

3.1 Koncentration 

För att kunna sätta begreppet koncentrationssvårigheter, som vår studie handlar om, i sitt 

sammanhang är det viktigt att veta vad koncentration är. 

 

Enligt Kadesjö (2007) handlar koncentration om att personen har förmåga att rikta alla sina 

sinnen mot en specifik uppgift och kan sortera ut det väsentliga till fördel för uppgiften. För-

fattaren menar att koncentrationsförmågan kräver att man kan: 

 
- rikta sin förmåga att ta in information, dvs. sin perception, liksom sina tankar och känslor 

mot uppgiften 

- utesluta ovidkommande intryck 

- komma igång med, hålla fast vid och avsluta uppgiften. (Kadesjö, 2007, s. 15). 

 

Detta innebär att det finns många intryck som ska tolkas och bearbetas, vilket inte alltid är 

lätt. För barn är det viktigt att dessa intryck går att koppla till deras omvärld och inte är för 

abstrakta, annars blir de gärna okoncentrerade och tappar intresset för till exempel boken 

som läses för dem (Kadesjö, 2007). Kadesjö skriver att det finns flera orsaker som har bety-

delse då det handlar om vad barnet väljer att ta in. De viktigaste är: 

 
- Barnets tidigare erfarenheter, kunskap och intellektuell nivå. 

- Barnets känsloliv, dvs. vilka emotionella reaktioner som intrycken från omvärlden väcker 

hos barnet. 

- Barnets motivation till att vilja närma sig den konkreta uppgiften, något som till stora de-

lar bestäms av de två första punkterna. (Kadesjö, 2007, s. 16). 

 

Ovanstående punkter är viktiga att tänka på i mötet med barn och det gäller då att försöka 

planera verksamheten på förskolan med detta i bakhuvudet. Detta är något som Läroplanen 

för förskolan, Lpfö 98, belyser på följande sätt: ”Verksamheten skall utgå från barnens erfa-

renhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper.” (Utbildningsdeparte-

mentet, 1998, s. 6). Citatet visar på hur viktigt det är att se till varje individs bakgrund och 

intressen. 

 

3.2 Koncentrationssvårigheter 

Här följer en inblick i hur koncentrationssvårigheter kan visa sig och vad de kan bero på och 

miljöns påverkan. 

 

När det handlar om koncentrationssvårigheter är det ett komplext begrepp. Vi har valt att 

definiera begreppet koncentrationssvårigheter utifrån Kadesjö (2007). Författaren skriver att 

det kan röra sig om varaktiga koncentrationssvårigheter, till exempel ADHD, där svårighe-

terna är genetiska och då barnen eventuellt har en diagnos med ett åtgärdsprogram kopplat 

till dem. Det finns även de koncentrationssvårigheter som är tillfälliga och de kan uppstå 

under vissa perioder i livet, exempelvis av stress, eller traumatiska upplevelser. Här är 

skilsmässa hos föräldrarna eller upplevelsen av en trafikolycka exempel på detta. Vidare 
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skriver han att koncentrationssvårigheterna även kan bero på motoriska svårigheter. Dessa 

barn kan ha svårt med koordinationen, balansen eller också vara allmänt klumpiga. De kan 

även ha avvikande motorik som till exempel låg muskeltonus där barnen kan få svårt att sitta 

stilla eftersom de muskler som håller upp kroppen inte är tillräckligt utvecklade. Nedsatt syn 

och hörsel kan också ge koncentrationssvårigheter, så kallade perceptionssvårigheter. De 

ovan nämnda koncentrationssvårigheterna kan förekomma var för sig eller i olika kombina-

tioner. Barnen kan mycket väl vara helt koncentrerade på vissa områden, men vara ofokuse-

rade på andra, de har en situationsbunden koncentrationssvårighet. Alla koncentrationssvå-

righeter kan visa sig på olika sätt, bland annat genom att barnen visar ett utagerande beteen-

de där de ofta blir beskrivna som stökiga, bråkiga och oroliga. En del barn med koncentra-

tionssvårigheter är dessutom impulsiva och handlar ibland oövervägt, vilket lätt kan leda till 

att de hamnar i konflikter med andra barn. Andra barn kan istället vara inåtvända och dessa 

barn kan många gånger vara svåra att upptäcka då de oftast inte stör verksamheten, utan bara 

finns där. Vår studie gjordes helt oberoende av vilken sorts svårighet barnen hade. 

 

Synen på barn med koncentrationssvårigheter kan ses utifrån två olika perspektiv. Vi har 

valt att beskriva dessa perspektiv utifrån Perssons (2001) definition. Författaren har ett skol-

perspektiv men vi anser dock att detta går att implementera även i förskolan. Antingen kan 

barn ses ur ett kategoriskt perspektiv (barn med svårigheter), där barnens svårigheter anses 

vara medfödda, alltså hör alla svårigheter till barnet. Antar man istället det relationella per-

spektivet (barn i svårigheter) ses barnet i förhållande till miljön, vilket innebär att flera fak-

torer kan inverka på varje individ. Här kan till exempel uppväxtförhållanden vara en faktor. 

Vi ser barn utifrån det relationella perspektivet då vi anser att flera olika faktorer spelar in 

för dessa barn. Med utgångspunkt i en relationell syn utvecklade vi vårt syfte till denna stu-

die, som var att undersöka om utomhuspedagogik kan ses som ett möjligt verktyg i försko-

leverksamheten för barn med koncentrationssvårigheter. 

 

Det finns många orsaker till att ett barn får koncentrationssvårigheter. Att svårigheterna 

kunde bero på yttre faktorer, och inte enbart bero på barnet, började man inse under 1960-

talet och 70-talet (Maltén, 1985). Maltén skriver också att miljöerna som barnen vistas i har 

stor inverkan då det gäller svårigheter av olika slag. Författaren beskriver de olika miljöer-

nas inverkan med följande figur: 
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Fritidsmiljön 

Eleven 

Samhällsmiljön  
 

 

Figur 1. Faktorer som påverkar en elevs utveckling (Maltén,  1985, s.24). 
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Malténs figur pekar på de olika miljöernas inverkan på elevers utveckling, men vi anser att 

detta i högsta grad även gäller barn på förskolan. Enligt Maltén (1985) är hemmiljön den 

viktigaste för ett barns utveckling. Denna miljö har stor betydelse för barnets självförtroen-

de. Författaren menar att det är här som de grundläggande behoven måste bli tillgodosedda 

för den vidare utvecklingen. Fritidsmiljön kan inverka på gott och ont. Det är helt beroende 

på de kamratrelationer som barnet ingår i. Förhållandena i samhällsmiljön har en betydande 

roll. Här är det stor skillnad på hur och var barnet växer upp. Skolmiljön kan påverka på flera 

olika sätt. Det kan bero på pedagogernas oförmåga att se till varje barns behov eller att verk-

samhetens organisation kan vara bristfällig, avslutar Maltén. 

 

Som vi har skrivit ovan finns det många orsaker till varför ett barn får koncentrationssvårig-

heter och kan vara i behov av stöd. Pedagogerna på förskolan måste se sig som en stor del i 

ett barns utveckling och att alla miljöer samverkar. Enligt Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådets skriftserie, 2006) ska verksamheten bereda plats åt alla barn, oavsett deras 

förutsättningar som kan vara av till exempel fysiska eller sociala karaktärer. Dessa barn kan 

till exempel vara handikappade, tillhöra en minoritetsbefolkning eller andra kulturer, vilket 

ställer stora krav på verksamhetens utformning då den ska ge utveckling åt alla barn. I da-

gens samhälle är tanken att alla barn med behov av särskilt stöd ska kunna ta del i den ordi-

narie verksamheten. Med detta följer den stora uppgiften att skapa en pedagogik där dessa 

barns förutsättningar tas tillvara, menar Salamancadeklarationen vidare, allt för att motverka 

diskriminering. I Salamancadeklarationen står det att: 

 
Undervisning av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda pedagogikens välbe-

prövade principer som kan komma alla barn tillgodo. Den utgår från att alla skillnader männi-

skor emellan är normala och att inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets behov sna-

rare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om inlärningspro-

cessens takt och natur. (Svenska Unescorådets skriftserie, 2006, s. 17). 

 

Citatet pekar på att när verksamheten utgår från barnen och där olikheter respekteras, kan en 

pedagogik skapas som alla barn har nytta av. Här ses olikheterna inte som en svårighet, utan 

som en tillgång för gruppen, enligt Salamancadeklarationen. 

 

3.3 Utomhuspedagogik och dess hur och varför för barns lärande 

Denna underrubrik tar upp utomhuspedagogikens historia och hur och varför den kan an-

vändas ur ett inlärningsperspektiv. Dessutom lyfter vi ett internationellt exempel som visar 

på hur utomhuspedagogiken tillämpas för barn med särskilda behov. I texten nedan används 

ordet ”elev” då detta är det ord som oftast förknippas med inlärning i det författarna skriver 

om, men vi ser det ordet synonymt med ”barn”. 

 

Vi har valt att definiera begreppet utomhuspedagogik utifrån Nationellt centrum för utom-

huspedagogik (NCU, 2010-10-28), deras definition lyder: 
 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 

och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är 

ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär: 

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

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.  

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram (NCU, 2010-10-28). 

Detta citat stämmer väl överens med hur vi ser på utomhuspedagogik och ligger till grund 

för hur begreppet används i denna studie. 
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Om vi går tillbaka i historien under 1900-talet och ser till hur pedagogiken inom skolverk-

samheten ändrats genom åren syns tydliga förändringar. Traditionellt sett var skolan en plats 

där kunskap fanns nedtecknad i läroböcker som eleverna skulle lära sig och lärarna var de 

som hade vetskapen om vad som var viktigt. Eleverna skulle vara lyhörda och lyssna till det 

läraren sa, då detta var det korrekta. Lärarens uppgift var att lära ut det som stod i böckerna, 

då detta skulle förbereda eleverna inför framtiden eftersom det som stod i läroböckerna var 

beprövade metoder. Dessutom skulle lärarna hålla ordning då uppförande och moraliska 

värderingar hos eleverna var av stor vikt och disciplin och lydnad var viktigt. Den nya peda-

gogik som sedan växte fram var egentligen en kritik mot den traditionella pedagogiken. Den 

nya pedagogiken ansåg inte att begreppet inlärning endast handlade om att lära sig det som 

böckerna beskrev, eller att eleverna enbart var passiva i sitt lärande. Den menade att framti-

den var föränderlig och att eleverna måste förberedas inför detta. Inlärningen skulle istället 

ske genom upplevda erfarenheter och mer fria aktiviteter där eleverna skulle inhämta kun-

skap (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004). 

En viktig del av barns inlärning handlar om att barnen har lusten att vilja lära och hur stimu-

lerande tillfällen till detta skapas. Barn behöver få en förståelse för världen de lever i och 

enligt Brügge och Szczepanski (2007) får barnen uppleva med alla sinnen i naturen, precis 

som den nya pedagogiken förespråkade. Här blir erfarenheterna kopplade till självupplevel-

ser som ger barnen en djupare kunskap. Författarna menar att naturen har varit viktig för oss 

genom århundraden, vi levde av det naturen gav oss och det var här vi hade vårt ”klassrum”.  

I dagens moderna samhälle har vi kommit allt längre ifrån naturen och vi har inte längre den 

kontakt med naturen som vi hade förr. Utomhuspedagogikens idé är att återskapa denna 

kontakt och att den sker på ett konkret sätt (2007). Utomhuspedagogiken kan ses som ett sätt 

att lära, där motorik och hälsa blir viktiga delar ihop med tanke och känsla, och där lärandet 

sker på fler ställen än inomhus (Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgren, 2006). Redan 

1942 påvisades i Sverige fördelarna med utomhusvistelse för, som man då kallade dem, sin-

nesslöa barn, i detta fall genom scouting. Dessa barn hade stor behållning av scoutingen 

genom att den gav möjlighet till problemlösning både i grupp och individuellt och att den 

även tränade deras iakttagelse- och uppmärksamhetsförmåga. Ledarna såg scoutingen som 

positiv för dessa barn då de i huvudsak hade praktiska inlärningssituationer och detta moti-

verade barnen (Sohlberg, 1942). 

 

En av de filosofer som har haft stort inflytande på utomhuspedagogiken är John Dewey. 

Enligt Hartman, Lundgren och Hartman (2004) förespråkar Dewey learning by doing, där 

han menar att människorna måste vara aktiva för att förstå världen omkring dem. Utbild-

ningen måste utgå från elevernas intressen och de behöver ha möjligheter att utforska och 

experimentera, vilket gör att pedagogerna då måste ha ett arbetssätt som stimulerar elevernas 

utveckling. En av de ursprungliga tankarna med utomhuspedagogik är att komplettera den 

pedagogik som vanligtvis finns ute på dagens förskolor och på de flesta förskolor utförs den 

pedagogiska verksamheten inomhus och utemiljön har ingen större plats i barnens lärandesi-

tuationer (Szczepanski & Leijon, 2000). Szczepanski och Leijon menar vidare att utomhus-

pedagogiken ska ses som ett naturligt inslag i verksamheten och att alla delar i lärandet kan 

täckas även om lärandesituationerna flyttas ut. Det är dock viktigt, skriver författarna, att allt 

ska ske utifrån läroplanen för förskolan och att de strävansmål som finns i denna efterföljs. 

Utomhuspedagogiken kan istället bli ett kraftfullt verktyg till att konkretisera läroplanen, då 

barnen utomhus får uppleva med alla sinnen, vilket gör att de får lättare att relatera det ab-

strakta till konkreta situationer. I en studie gjord av Szczepanski (2008) har lärare tillfrågats 

om deras uppfattning om att använda utemiljön ur ett inlärningsperspektiv. De flesta lärare 

tänker i första hand på det positiva med ökad kroppsrörelse, men de tar även upp detta med 

utomhusmiljöns möjlighet till ett verklighetsbaserat lärande. De menar att med utomhuspe-
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dagogik får man ett lärande som inbegriper alla sinnen, ger mer rörelse för eleverna, är häl-

sofrämjande, och dessutom mer autentiskt. 

 

För yngre barn poängterar Dahlgren och Szczepanski (2004) att det är extra viktigt att läran-

det sker i många olika förhållanden. För att tillgodose detta är utomhusmiljön, som kan bestå 

av den egna förskolegården, men även av parker, skogen, soptippen etcetera, ett utmärkt 

alternativ. Vidare skriver författarna att en viktig uppgift för pedagoger på dagens förskolor 

är att hitta möjligheter till fler sätt som gör att barnens livsvärld utvidgas och att de får fler 

miljöer till förfogande för sin utveckling. 

 

Det är dock viktigt att tänka på att för att kunna använda utemiljön på ett kreativt sätt behö-

ver barnen träna på att vara ute. Då man som pedagog börjar använda utemiljön på ett mer 

pedagogiskt sätt kan många barn vara mer ofokuserade och stökiga än vanligt, speciellt om 

de inte har stor vana vid att vara ute. Detta kan göra att det kanske känns omotiverat att fort-

sätta, men med regelbunden utevistelse och återkommande pedagogiska aktiviteter får bar-

nen ett lugnare förhållningssätt till naturen (Ericsson, 2004). Ericsson skriver att som peda-

gog är det dock viktigt att tänka på hur lärandesituationen ser ut. Det behöver inte alltid vara 

en planerad aktivitet, utan vikten ligger på hur pedagoger förhåller sig till det barnen ser som 

intressant just för stunden. Här kan pedagogerna skapa en lärandesituation av barnens lek, 

genom att vara inspiratörer och medupptäckare. 

 

Som vi nämnt ovan är begreppet koncentrationssvårigheter väldigt komplext enligt Kadesjö 

(2007), och efter alla dessa barn ska verksamheten utformas. Ser man verksamhetens ut-

formning ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv är uterummet obegränsat. Enligt Ericsson 

(2004) gör utemiljön att det blir lättare för barnen att hitta en meningsfull aktivitet. Utomhus 

kan alla få uppleva en känsla av att passa in, oavsett vilka förutsättningar man som barn har 

och detta kan ge dem en bättre självkänsla. 

 

I en undersökning gjord i England på så kallade Forest Schools, belyser även O’Brien 

(2009) vikten av att barn får lära utomhus. I England finns över 100 Forest Schools, 20 i 

Skottland och 20 i Wales. Dessa skolor visar hur viktigt det är för barn och elever att de får 

möjlighet att vistas ute kontinuerligt i samspel med naturen, vilket ger ökat självförtroende, 

skapar motivation och koncentration. Dessutom utvecklas barnen motoriskt och deras språk-

liga och kommunikativa förmågor förbättras. Dessa skolor är ett komplement till de ordina-

rie skolorna, där i första hand barn som inte har daglig kontakt med naturen får möjlighet till 

detta. De ordinarie skolorna kan använda sig av pedagogiken i Forest Schools genom att 

under en kortare eller längre period låta några barn som har behov av särskilt stöd, eller hela 

klassen, vara delaktiga i denna undervisning. Undervisningen sker på skoltid och innefattar 

inte enbart naturlära, utan även bland annat matematik och engelska, då dessa skolor följer 

den läroplan som finns. Resultatet visar att utomhusmiljön är betydelsefull utifrån att arbets-

sättet passar flertalet barn. Autistiska barn, barn som har beteendesvårigheter och barn som 

har inlärningssvårigheter har stora fördelar av att vistas i Forest Schools, då lärandet utom-

hus är annorlunda i jämförelse med lärandet inomhus. Det finns även många aspekter som 

visar på att barnen blir mer hälso- och miljömedvetna då de får regelbunden fysisk träning 

och skapar ett förhållande till naturen som inte alla barn har möjlighet till idag (O’Brien, 

2009). 

 

På Forest Schools är barnens lärande i centrum (O’Brien, 2009). Här får barnen själva kon-

struera sitt eget lärande, och de lär sig genom att aktivt delta i denna process. Pedagogernas 

uppgift är att inspirera barnen, inte instruera dem, vilket även Ericsson (2004) ser som vik-

tigt. På Forest Schools används inte det traditionella tillvägagångssättet där pedagogen in-
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struerar barnet och sedan testar det. Här förespråkas istället ”learning by doing”, precis som 

tidigare nämnts om Deweys tankesätt, där barnet istället lär sig genom problemlösning och 

av sina egna misstag. O’Brien (2009) menar att om aktiviteterna utgår från barnens intresse 

så skapar det mer motivation till lärande hos barnen och utomhusmiljön i sig är väldigt fa-

scinerande och intresseväckande för barn. Undersökningen visade också att barnen kunde 

behålla sitt intresse för uppgiften och lättare fokusera på den en längre stund om den utgick 

från deras intresse. Ytterligare en sak som visade sig var att när barnen varit på Forest Scho-

ol var de lugnare när de kom tillbaka till klassrummet. 

 

Motsvarande verksamhet i Sverige kan vara så kallade I Ur och Skur- förskolor som drivs av 

Friluftsfrämjandet. Detta är friluftsverksamheter bestående av förskolor, fritidshem och sko-

lor. Grundidén med dessa verksamheter är att barn tillsammans i grupp får uppleva naturen 

med alla sinnen. Kunskapen som inhämtas sker i samspel med naturen och de får lära sig att 

värdesätta den. Tanken är också att barnen ska bli mer miljömedvetna och att detta ska följa 

med dem in i vuxenlivet (Drougge, 1997). Drougge skriver dessutom att en av barnens vä-

sentligaste sysslor under en dag på förskolan är leken, och genom att vistas i skogen får de-

ras fantasilek stort utrymme. Naturen som den är sätter mer fart på fantasin än de ofta van-

ligt förekommande iordningsställda klätterställningarna och lekmiljöerna, vilket i sig kan 

leda till att leken övergår till kunskap hos barnen. Naturen ger också goda möjligheter till 

motorisk träning, detta är något som I Ur och Skur- pedagogiken tagit fasta på. 

 

3.4 Metoder som underlättar vardagen för barn med koncentrationssvå-

righeter 

Följande underrubrik lyfter fram metoder som kan underlätta vardagen på förskolan för barn 

med koncentrationssvårigheter. Som vi tagit upp tidigare under bakgrundsdelen ser vi att 

miljön påverkar dessa barn och därför har vi valt att presentera både inomhus- och utom-

husmiljön. 

 

För att på bästa sätt kunna hjälpa ett barn med koncentrationssvårigheter är det viktigt att 

observera barnet i vardagen för att få en uppfattning om i vilka situationer svårigheterna 

uppstår. Många barn med koncentrationsvårigheter har det extra svårt vid förändringar och i 

situationer där det gäller att vänta och att göra aktiva val (Kadesjö, 2007). Alla dessa situa-

tioner är vanligt förekommande i förskolans verksamhet och varje barn är unikt, menar Ka-

desjö vidare, och därför måste varje enskild situation tillrättaläggas efter barnets förutsätt-

ningar. Ser man som pedagog ett mönster i barnets beteende och förstår bakgrunden till svå-

righeterna, blir det oftast lättare att bemöta detta barn med förståelse och tolerans, menar 

författaren vidare. Samtidigt, hävdar författaren, måste barnen kunna rätta sig efter en grupp 

och detta ställer stora krav på barn med koncentrationssvårigheter, eftersom dagens grupper 

på förskolorna blivit allt större. Kadesjö menar också att på grund av detta är det viktigt att 

fundera över hur man som pedagog anser att barn lär. Om barns intressen och tankar ska 

ingå i lärprocessen blir pedagogens roll mer att stödja detta lärande och inte enbart lära ut 

kunskap. Om barnen dessutom aktivt ska delta i sökandet av kunskap, då är lokalernas och 

materialets utformning och tillgång viktiga delar att tänka på. 

 

Barn med koncentrationssvårigheter behöver ofta ha hjälp med att strukturera sin vardag, 

eftersom de själva kan ha svårt att sortera alla intryck. Genom att de vuxna hjälper barnen att 

skapa rutiner i vardagen får barnen en trygg grund att stå på i mötet med nya situationer 

(Kadesjö, 2007).  Dessa barn behöver dessutom ha tydliga instruktioner i vardagen. Som 

vuxen är det viktigt att tänka på att ge korta och koncisa instruktioner som ges stegvis, till 

exempel ”Nu går vi och tvättar händerna”. Efter att händerna är tvättade sägs: ”Nu sätter vi 
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oss i soffan”. Dessa korta instruktioner skapar en trygghet för barnet tillsammans med ruti-

nerna och gör det lättare för barnet att hantera vardagen menar Kadesjö. För att underlätta 

ytterligare för dessa barn är det viktigt att förbereda dem på vad som ska komma, detta gäll-

er vare sig de är utagerande eller inåtvända. Genom att ge de här barnen ramar i vardagen 

som talar om vad som händer kan de släppa på lite av sitt kontrollbehov som de ofta har 

(Folkman, 1998). 

 

För barn med koncentrationssvårigheter är miljön extra viktig både inomhus och utomhus. 

Miljön inomhus på förskolor härstammar från en gammal tradition. I Läroplanen för försko-

lan, Lpfö 98, står det att: ”Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den sti-

mulerar och utmanar barnets utveckling och lärande” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 

8). Många av dagens förskolor avspeglar fortfarande den ”hemlika” miljön i verksamheten. 

Som pedagog är det viktigt att fundera över alla barns lärande i denna miljö då vi lever i en 

värld som är i ständig förändring. Vuxna har kontrollen över miljön och barnen är beroende 

av och lever i denna. Det är här de skaffar sig kunskaper inför framtiden och pedagogernas 

syn på barnen avgör om barnen blir passiva och ofokuserade eller kreativa och nyfikna 

(Kennedy, 2004). Hur inredningen är utformad på förskolan spelar stor roll för hur barnen 

mår. En inomhusmiljö som ger ett oordnat intryck med exempelvis för mycket färger, upp-

satta teckningar och många saker, ökar oro och stress hos barn. I en välbalanserad miljö där 

synintrycken minskas skapas ett större lugn för barnen (Olsson, 2004). 

  

Utomhus är det en fördel om gården inte enbart består av öppna ytor. För barn med koncent-

rationssvårigheter är det extra viktigt att gården delas in i flera mindre områden där de kan 

få möjlighet att leka ostört i mindre grupper (Kadesjö, 2007). Barn med koncentrationssvå-

righeter kan få svårt att koncentrera sig när det blir för mycket runt dem. Kadesjö anser att 

för dessa barn är stora öppna ytor en nackdel då det lätt blir mycket spring och då inbjuds 

det inte till samspel. Norén-Björn (1993) menar att vid planering av en förskolegård är det 

viktigt att verkligen fundera igenom vilka delar som ska ingå på gården. Den fysiska miljön 

ute är grunden till barns lek. Marken ska vara varierad och inbjuda till olika lekar. Till ex-

empel små stigar som barnen kan följa eller cykelslingor i ett skogsparti. Författaren anser 

att asfalt är ett perfekt underlag att studsa bollar på med mera och denna yta bör inte glöm-

mas bort. Vidare skriver författaren att det som växer på gården ska ge barn och vuxna 

smak- syn- och doftupplevelser och växtligheten ska skifta med årstiderna. Att till exempel 

ha en syrenberså, en utepaviljong eller en uppspänd presenning skapar rum ute och inspire-

rar till lek. Författaren menar att: ”Grus, gräs, hård lera, slabbig lera, berg och naturmark. 

Allt har sin plats” (Norén-Björn, 1993, s. 49). Författaren belyser i detta citat vikten av att 

låta alla delar få sin plats på förskolans gård då de alla på sitt sätt väcker barnens kreativitet. 

Om utemiljön är kreativ för barnen och uppmuntrar till utforskande, kan miljön medverka 

till att barnen blir trygga och skapar en bättre självkänsla (Grahn, Mårtensson, Lindblad, 

Nilsson & Ekman, 1997). 

 

3.5 Styrdokument 

Nedan lyfts några delar ur förskolans läroplan som vi anser vara av vikt i detta sammanhang. 

 

Förskoleverksamheten har flera styrdokument att rätta sig efter. I den övergripande skolla-

gen finns riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. Sedan har varje kommun i uppgift att 

utforma en skolplan för hur skollagen ska följas. Dessutom formulerar riksdagen läroplaner 

för förskolan, skolan, fritidshemmet och förskoleklassen (Olsson & Olsson, 2007). Vi har 

valt att lyfta fram de delar i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, som vi anser relevanta för 

denna studie och som belyser vikten av att låta barns utveckling ske i olika miljöer och att 
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anpassa verksamheten till alla barn. Följande citat har vi hämtat ur Läroplanen för förskolan, 

Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998). 

 

I läroplanen för förskolan står det att: 

 
Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamhe-

ten. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen behov och åsikter. Flödet av barnens 

tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. (Utbildningsdepartementet, 

1998, s. 8). 

 

Här syns tydligt hur verksamheten ska ta tillvara barnens nyfikenhet och intressen och utgå 

ifrån dessa. Många pedagoger tycker att det är svårt att skapa motivation i aktiviteterna, men 

om man som pedagog är flexibel i sitt tankesätt och hittar det som inspirerar barnen, ges 

barnen en möjlighet till lärande i närmiljön, där det självupplevda lättare kan kopplas till 

tidigare erfarenheter (Ericsson, 2004). Detta citat blir speciellt viktigt om det finns barn i 

gruppen med koncentrationssvårigheter då dessa barn enligt Olsson och Olsson (2007) har 

stort behov att kunna koppla det de hör och ser till sin egen värld för att bli motiverade. 

 

Som vi påvisat i bakgrunden kan utomhuspedagogiken användas som ett komplement till 

den vanliga pedagogiken på förskolan och utemiljön bör vara ett inslag. Följande citat kopp-

lar till det: 

 
Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge utrym-

me för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utom-

hus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och 

i naturmiljö. (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 7). 

 

Citatet visar på hur viktigt det är att använda utomhusmiljön i barns lärprocesser. Utomhus 

får barnen möjlighet att uppleva med alla sinnen, vilket skapar kreativitet och nyfikenhet 

och detta är extra viktigt för barn med koncentrationssvårigheter. 

 

I läroplanen står det också: 

 
Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt el-

ler varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov 

och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrar-

nas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårighe-

ter. Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårighe-

ter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 5). 

 

Detta citat är viktigt då pedagoger måste tänka på att utforma verksamheten efter barns be-

hov och att alla barn får möjlighet att lyckas och känna sig betydelsefulla, oavsett deras för-

utsättningar. 

 

4 Teoretiskt förhållningssätt 
Under denna rubrik tar vi upp den teoretiska utgångspunkt som vi utgår ifrån i denna studie. 

 

Som vi tidigare nämnt är John Dewey (1859-1952) en av de filosofer som har haft stort in-

flytande på utomhuspedagogiken. Det är dock viktigt att nämna att författarens tankar i sig 

inte behandlar just denna pedagogik, men utomhuspedagogiken lyfter fram flera av hans 

synsätt då dessa är utmärkande drag för den. Deweys filosofi berör inte heller koncentra-

tionssvårigheter, men vi anser att mycket av det han förespråkar går att koppla till dagens 
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forskning om barn med koncentrationssvårigheter. Deweys tankesätt rör både skola och för-

skola, och vi anser att de tankesätt som vi lyfter nedan kan kopplas till förskolans verksam-

het, vilket är vårt undersökningsområde. 

 

Deweys tankesätt som filosof  kom att täcka alla delar i samhället, då författaren menade att 

varje del kunde reflekteras kring. Först skulle problemet definieras och tankar kring hur det 

kunde lösas, och då helst i handling, förespråkades. Detta tankesätt kom att kallas ”Intelli-

gent action” och utifrån detta uttryck kom begreppet ”learning by doing” att utvecklas 

(Hartman, Lundgren & Hartman, 2004). Detta begrepp kom utifrån att Dewey (1997) ansåg 

att människan måste skaffa sig erfarenheter av hur saker hänger samman och Dewey menade 

att människan lär sig i samspel med sin omgivning och att individen är med och skapar sitt 

eget lärande, människan lär alltså genom att vara aktiv och undersökande. En människa kan 

inte enbart få fakta från läroböcker, utan vikten av att få förståelse poängteras. Att få expe-

rimentera och uppleva ger en lösning, men denna lösning måste få omprövas och utvärderas 

innan ett lärande kan nås. Författaren menade också att människan måste kunna reflektera 

över det hon gör och ta konsekvenserna av det. Barnen behöver även tränas i att kunna för-

utse sina handlingars resultat. Den kunskap som lärdes ut måste vara till nytta för barnen, 

menade författaren, men moralfrågan var alltid viktigast. Dewey såg fostran och utbildning 

som ett gemensamt begrepp och att dessa tillsammans ska bilda grund för framtiden hos 

barnen. Barn lever i nuet, menade författaren, och därför måste utbildningen hitta barns mo-

tivation till lärande: 

 
Det är givetvis inte frågan om att utbildning inte skulle vara en förberedelse för framtiden. Om 

utbildning är att växa, måste den alltmer inse nuets möjligheter och följaktligen göra individer 

bättre rustade att klara framtida krav. Växande är inte något som fullbordas i ett enstaka ögon-

blick utan det är en ständigt pågående process som leder in i framtiden. /…/ just för att det är 

så viktigt att förbereda sig för ett liv som vidareutvecklas kontinuerligt, är det absolut nödvän-

digt att all energi brukas för att göra den nuvarande erfarenheten så rik och betydelsefull som 

möjligt (Dewey, 1997, s. 95). 

 

Dewey (1997) menade att för att få erfarenheter behöver barns intressen ligga till grund i 

den pedagogiska verksamheten och som pedagog behövs det reflekteras kring de metoder 

och material som används. 

 

Historiskt sett fanns Deweys pedagogik här i Sverige redan i början av 1900-talet och då 

främst i Göteborg. Flera av Deweys texter översattes till svenska under den här perioden, 

den mest omfattande kom ut 1912 och det var The Child and the Curriculum (övers. Barnet 

och Läroplanen). Fram till 1900-talets mitt gavs flera översättningar från Deweys verk ut 

och det kan ses i relation till att man i Sverige sökte nya tankesätt som stämde in på samhäl-

lets snabba förändringar och tillväxt. Under den här perioden utvecklades den så kallade 

aktivitetspedagogiken i Sverige, som hade influenser i Deweys pedagogik. Den kom att ha 

stor betydelse i den framtida svenska undervisningen. Utifrån denna pedagogik utformades 

några begrepp som ingick i läroplanen från 1962. Dessa var bland andra: spontanitet, stimu-

lering av personligheten, skapande verksamhet och intresseområden. Det viktigaste var att 

utgå från barnens intressen och dessa skulle kopplas till skolarbetet. När lagen om allmän 

förskola kom 1973 var det lätt att se sambandet mellan några av grundidéerna i den så kalla-

de barnstugeutredningen och Deweys pedagogik (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004). 

 

Att integrera leken som en betydelsefull del i barnens lärande ser Dewey som väsentligt. 

Övningar bör bygga på detta vilket gör barnen engagerade och motiverade menar författaren 

vidare. Dewey skriver: ”Kort sagt: motivet att ge lek och aktivt arbete en bestämd plats i 

läroplanen är intellektuellt och socialt, och inte grundat på någon tillfällig nyck” (Dewey, 
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1997, s. 242). Här märks tydligt att Dewey anser att barns intressen och motivation är vikti-

ga komponenter i den pedagogiska verksamheten. 

 

Dewey (1997) förespråkade dessutom fysisk aktivitet. I skolans verksamhet tycks det ha 

varit det mentala som är viktigast och kroppen med sitt rörelsebehov har mest setts som stö-

rande. Dewey ansåg att det var viktigt att kroppen måste få rörelse för att kunna koncentrera 

sig på uppgiften, dessutom påpekades också vikten av att använda alla sinnen i lärprocessen 

då detta skapar mening hos barnet. 

 

5 Metod 
Under följande rubrik beskrivs vilken metod och redskap som använts i studien. Vidare pre-

senteras hur vi gjort urvalet och genomförandet. Vi tar även upp forskningsetik och studiens 

validitet och reliabilitet. Slutligen följer ett avsnitt där vi redogör för hur vi gått tillväga vid 

analysen av den producerade datan. 

 

5.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, vars syfte är att få en beskrivning av och 

försöka förstå ett visst område (Kvale, 1997). Vårt undersökningsområde handlar om männi-

skors synsätt och förhållande till ett visst område. Enligt Kvale (1997) passar då ett kvalita-

tivt förhållningssätt. Med detta menas att man som forskare försöker förstå den intervjuades 

erfarenheter inom ämnet. 

 

5.2 Intervju 

Vid en kvalitativ metod är intervju ett lämpligt redskap att använda sig av (Backman, 1998). 

Då intervju används är det av intresse att få reda på respondentens uppfattningar och erfa-

renheter och intervjun syftar till att ta reda på dessa olika tankesätt (Kihlström, 2007). Kvale 

(1997) skriver om vikten av att först ge respondenten en bakgrund till intervjun och syftet 

med den. Här kan intervjuaren upplysa respondenten om diktafon eller liknande kommer att 

användas under intervjun. Vidare skriver Kvale att det är viktigt att skapa en god kontakt 

med respondenten i början av intervjun genom att visa intresse och lyssna uppmärksamt. I 

många fall känner kanske inte respondenten intervjuaren, men om intervjuaren visar förstå-

else och respekt för vad respondenten säger kan detta leda till en mer öppen intervju där re-

spondenten vågar dela med sig av sina erfarenheter. 

 

Genom en intervju finns möjlighet att ställa öppna frågor av en mer diskuterande karaktär. 

Dessutom är det viktigt att tänka på att ha följdfrågor så att respondenten kan få chans att 

utveckla sina svar, till exempel då intervjuaren känner att svaret behöver förtydligas. Följd-

frågorna kan vara av en ledande karaktär och används för att stärka svaret på en fråga (Kva-

le, 1997). Vi ansåg att intervju var det lämpligaste redskapet att använda sig av vid vår stu-

die då vi ville undersöka pedagogers erfarenheter och uppfattningar. 

 

5.3 Urval 

I vår studie valde vi att sammanlagt intervjua sex verksamma pedagoger med förskollärarut-

bildning. De var fördelade på fem olika förskolor i två kommuner i Västsverige. Orsaken till 

att vi ville sprida ut intervjuerna var för att få ta del av flera förskollärares erfarenheter och 

tankar på skilda förskolor och i skilda kommuner. Vi valde dessa förskollärare utifrån de vi 

kommit i kontakt med under vår verksamhetsförlagda utbildning samt vid mentorsträffar. Ett 

missivbrev formulerades (bilaga 1) där vi informerade om oss som genomförde studien, syf-
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tet med studien, att det var helt frivilligt att delta i intervjuerna och där Vetenskapsrådets 

etiska förhållningssätt framgick (se avsnitt om Forskningsetik längre fram i rapporten). 

 

5.4 Genomförande 

Då urvalet av respondenter var gjort, tog vi kontakt med dem antingen genom telefonsamtal 

eller genom direktkontakt. Vid detta tillfälle informerades de i korta drag om syftet med 

studien. Efter detta mejlades eller lämnades missivbrevet ut till dem. Innan intervjuerna 

genomfördes gjorde vi tillsammans en provintervju med en verksam förskollärare, detta för 

att få testa frågorna i förväg och se om de kunde tänkas ge oss de svar vi var ute efter. Tan-

ken med provintervjun var även att se hur lång tid intervjun kunde tänkas ta för att kunna 

informera våra respondenter om detta. Om bägge parter vet detta i förväg minimeras risken 

för att någon ska känna sig stressad och chanserna för ett bra intervjuresultat ökar (Lantz, 

2007). Efter detta bokade vi upp tre olika intervjutillfällen med tre olika förskollärare var. 

Dessa intervjuer skedde därefter på förskollärarnas arbetsplatser, i en för dem välkänd miljö 

och vi försökte dessutom sitta på en plats som var ostörd. Intervjuerna spelades in på dikta-

fon för att underlätta databearbetningen för oss, detta gjorde också att vi kunde följa med 

mer i det den intervjuade sa och vi fick lättare att följa upp med följdfrågor då vi inte behöv-

de koncentrera oss på att anteckna allt. De ovan nämnda momenten är till för att skapa så 

goda förutsättningar som möjligt för en intervju menar Lantz (2007). 

 

5.5 Forskningsetik 

När en vetenskaplig undersökning genomförs ska vetenskapsrådets etiska regler följas (Ve-

tenskapsrådet, 2002). Vi har tagit del av och följt dessa, de består av: 

 

1. Informationskravet: handlar om att de som ingår i studien ska informeras om syftet 

med den. Förskollärarna informerades om detta i missivbrevet som vi skickade ut in-

nan intervjuerna genomfördes. 

 

2. Samtyckeskravet: innebär att deltagande i studien är frivilligt. Förskollärarna som 

deltog i studien gav sitt samtycke till att delta. 

 

3. Konfidentialitetskravet: innebär att alla deltagare i studien är anonyma i resultatet 

och det insamlade materialet förvaras så att ingen utomstående kommer åt det. Vi in-

formerade förskollärarna om detta och var tydliga med att påpeka att deras namn och 

förskolor skulle bli fingerade. 

 

4. Nyttjandekravet: handlar om att det insamlade materialet enbart används till forsk-

ning. Vi informerade förskollärarna om att rapporten kommer att publiceras på Borås 

högskolas akademiska arkiv (BADA). 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

För att resultatet ska få hög validitet, eller giltighet, vid en kvalitativ studie är det av stor vikt 

att se till att undersökningen verkligen ger svar på det som efterfrågats (Kvale, 1997). Dess-

utom är det viktigt att undersökningen är kommunicerbar, att de som läser resultatet ska 

kunna förstå och diskutera innehållet (Kihlström, 2007). Genom att vi gjorde en provintervju 

försäkrade vi oss om att frågorna gav svar på det som vi ville undersöka och att eventuella 

missförstånd gällande frågorna undveks. Dessutom var det viktigt att få intervjufrågorna väl 

förankrade till undersökningsområdet. När det handlade om vår studies kommunicerbarhet 
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var det viktigt för oss att tänka på hur svaren strukturerades och att det blev lättöverskådligt, 

dessutom tänkte vi på ordvalet för läsarens skull. 

 

En annan viktig del när det gäller kvalitativa studier är reliabiliteten som enligt Kihlström 

(2007) handlar om undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet. Kihlström menar att ett 

sätt att ge god reliabilitet åt studien är att spela in intervjuerna, då inget missas av det som 

sägs. Dessutom är det viktigt att tänka på att intervjufrågorna är öppna och att ledande frågor 

endast används för att bekräfta respondentens svar. Om intervjun innehåller för många le-

dande frågor kan undersökningsresultatet ogiltigförklaras (Kvale, 1997). Vid vår studie spe-

lades intervjuerna in på diktafon, och på detta vis fick vi möjlighet att lyssna av dem flera 

gånger vilket ökade tillförlitligheten då inget av det respondenterna svarade gick förlorat. 

Genom att vi dessutom transkriberade det inspelade materialet gavs möjlighet att läsa det ett 

flertal gånger. Våra intervjufrågor (bilaga 2) bestod av öppna frågor där respondenterna hade 

möjlighet att bland annat beskriva sina erfarenheter och tankar. Vi hade endast med oss för-

slag på ett antal följdfrågor för att kunna följa upp respondentens svar för att missförstånd 

skulle undvikas. 

 

5.7 Analys 

Med hjälp av en analys kan olika uppfattningar urskiljas (Kihlström, 2007). Syftet med vår 

studie var att undersöka om utomhuspedagogik kan ses som ett möjligt verktyg i förskole-

verksamheten för barn med koncentrationssvårigheter och därmed har vårt resultat analyse-

rats kvalitativt. Vid en kvalitativ analys görs mer än bara en beskrivning av resultatet. Här 

söks efter likheter och olikheter för att skapa en förståelse för området (Lantz, 2007). Vid 

genomläsandet av intervjuer föreslår Lantz vidare att intervjuerna skrivs ut och att likheter 

och olikheter färgkodas då detta ger en bättre överblick och underlättar bearbetningen. Våra 

intervjuer transkriberades direkt efter intervjutillfällena. När detta var gjort lästes materialet 

igenom ett flertal gånger och likheter, skillnader och det vi ansåg var väsentligt för vårt re-

sultat ströks under med olika färger. Efter det tog vi del av varandras material och diskutera-

de detta för att få en helhetsbild. Utifrån svaren kunde vi sedan kategorisera in dem under 

rubriker som kopplade till våra frågeställningar. 

 

6 Resultat 
Under denna rubrik tar vi upp resultatet av våra intervjuer. Utifrån våra frågeställningar pre-

senteras resultatet under följande underrubriker: Förskollärarnas uppfattning om begreppet 

koncentrationssvårigheter, Förskollärarnas uppfattning om begreppet utomhuspedagogik, 

Förskollärarnas uppfattning om miljöns påverkan, Så kan vardagen på förskolan underlättas, 

Förskollärarnas perspektiv på utomhusmiljön i verksamheten och Utemiljöns utformning. I 

vårt resultat har vi valt att benämna förskollärarna med en siffra då citat från dem används. 

Detta för att de ska förbli anonyma. 

 

6.1 Förskollärarnas uppfattning om begreppet koncentrationssvårigheter 

Här presenteras förskollärarnas tankar kring begreppet koncentrationssvårigheter. 

 

Det förskollärarna först relaterade till vid benämnandet av detta begrepp var ”stökiga” barn. 

Dessa barn beskrivs som ofokuserade, har svårt att sitta still, hoppar från aktivitet till aktivi-

tet, de kan inte påbörja eller avsluta en uppgift, de är rastlösa, överaktiva, har svårt att ta 

instruktioner, ”de e liksom på ett annat ställe” (förskollärare 4). Förskollärarna menade ock-

så att de andra barnen kan ha svårt att leka med dem då de hoppar i och ur lekarna och kom-

pisarna inte riktigt vet om de kan lita på att han/hon stannar kvar i leken. Problematiken för 
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barnen i och med att de kan ha svårt att ta en instruktion vid en styrd aktivitet kan bli att de 

inte klarar av att hänga med de andra barnen på grund av att de inte uppfattat vad de ska 

göra, menar förskollärarna. Några av förskollärarna kom även att tänka på de inåtvända bar-

nen. Dessa barn var enligt dem tystlåtna, tillbakadragna, drömde sig bort, de var ofokusera-

de, började inte leka, eller tittade på när de andra lekte. 

 
Å det e också en form av koncentrationssvårigheter när man inte kan fokusera, när man inte 

kan koncentrera sig på det man ska göra /…/ för att den här gruppen av barn är oftare faktiskt 

flickor å dom blir ibland inte uppmärksammade på grund av att de inte har koncentrationssvå-

righeter som blir STÖRANDE för andra, utan det e väldigt dåligt för dom själva men det e 

inget som påverkar andra negativt. Å därför bryr man sig inte alltid om den gruppen (förskollä-

rare 4). 

 

De flesta förskollärarna tyckte också att begreppet var stort och svårt att förklara ”… finns 

liksom ingenting som är svart eller vitt utan man får se utifrån det barnet och utifrån den 

situationen barnet befinner sig i” (förskollärare 1). Vikten av att se utifrån barnet och dess 

utvecklingsområde var det ytterligare en förskollärare som påpeka. Hon menade att: 

 
Allting går ju från individ till individ. Och sen… får man ju liksom följa det barnets utveck-

ling, om den sticker ut eller förändrar sig totalt, då kan man ju börja fundera, men det här är ju 

inte riktigt normalt, det är ju inte vad de brukar göra (förskollärare 3). 

 

Ytterligare ett sätt som koncentrationssvårigheter kom att benämnas på var följande: ”Kon-

centrationssvårigheter kan vara så mycket, reflexer som inte är synkroniserade, exempelvis 

öga - hand. Det finns många olika koncentrationssvårigheter” (förskollärare 6). 

 

6.1.1 Sammanfattning 

Förskollärarna ser koncentrationssvårigheter som något som kan visa sig på många sätt och 

att de tycker att det är ett svårt begrepp att förklara. De säger också att man som pedagog 

måste se utifrån varje enskilt barn för att kunna avgöra om det handlar om koncentrations-

svårigheter. 

 

6.2 Förskollärarnas uppfattning av begreppet utomhuspedagogik 

Här presenteras förskollärarnas tankar om begreppet utomhuspedagogik. 

 

Begreppet utomhuspedagogik är enligt förskollärarna när man förlägger verksamheten mer 

utomhus och har planerade aktiviteter, som till exempel stationer, banor, samlingar, sång 

och lek ute, ”utomhuspedagogik, då har man kanske inte bara fri lek ute” (förskollärare 5). 

Förskollärarna tog även upp skogens och naturens möjligheter till lärande och att man för-

sökte variera utemiljön och inte enbart höll till på den egna gården. En av förskollärarna 

hänvisade också till läroplanen för förskolan där det står att utomhuspedagogik ska vara en 

del av förskolans verksamhet. Några av förskollärarna tog också upp att det finns förskolor 

som profilerat sig som utomhusförskolor och att dessa arbetar utifrån ett utomhuspedago-

giskt tankesätt. Flera av dem var även inne på att det handlar om att erbjuda material för 

olika lekar ute, och att det inte alltid behöver vara planerade aktiviteter. En förskollärare 

uttryckte sig på följande sätt om utomhuspedagogiken: ”… allt man gör inne kan man i stort 

sett ta med sig ut och göra” (förskollärare 2). Utomhuspedagogik kan dessutom vara det här, 

som en förskollärare uttryckte det: ”… att ta tillvara naturens resurser. Pratar om väder å 

vind och det man ser runtomkring” (förskollärare 6). 
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6.2.1 Sammanfattning 

Förskollärarnas syn på utomhuspedagogik är när man förlägger planerad verksamhet ute på 

gården, men framförallt i skogen, och att det är något de ska göra enligt läroplanen. De tog 

också upp de särskilda förskolor som finns som jobbar utifrån ett utomhuspedagogiskt per-

spektiv. 

 

6.3 Förskollärarnas uppfattning om miljöns påverkan 

Under denna rubrik följer förskollärarnas erfarenheter och reflektioner om hur miljön påver-

kar barn med koncentrationssvårigheter. 

 

Gemensamt för alla förskollärare var att de var ense om att miljön påverkar alla barn men att 

det har ännu större betydelse hur den ser ut när man har barn med koncentrationssvårigheter 

i gruppen. Det uttrycktes bland annat så här: 

 
Miljön spelar en väldigt, väldigt stor roll för alla barn, för att de ska få möjlighet och utrymme 

att utvecklas och att leka. Sen då när man möter barn med koncentrationssvårigheter så inser 

man ju att miljön spelar ännu större roll (förskollärare 1). 

 

Detta gäller både inomhus- och utomhusmiljön och den kan inverka på både gott och ont. En 

förskollärare uttryckte sig om att hon trodde att det viktigaste för de här barnen var att för-

söka ordna så att det blev så lugnt som möjligt för dem, för hon ansåg att det var vad de här 

barnen behövde för att kunna koncentrera sig. Vad gällde inomhusmiljön så nämnde de fles-

ta de stora barngrupperna som en negativ faktor, framförallt för barn med koncentrationssvå-

righeter. De menade att när det blir trångt inomhus så skapas det lättare konflikter och har 

man då inte en väl genomtänkt miljö så blir det svårare för dessa barn. Ytterligare en sak 

togs upp som negativt och det var det begränsade utrymmet inomhus, en förskollärare sa 

följande om det: 

 
Om man är inne så.., det är ju så begränsat utrymme, det är ju fyra väggar. Även om det finns 

flera rum så är det ju i alla fall väggarna på nåt sätt (förskollärare 2). 

 

Fler källor till oro för dessa barn som förskollärarna tog upp var exempelvis ljudvolymen då 

de upplevde att för hög ljudvolym ökade koncentrationssvårigheterna. För mycket saker på 

väggarna och för mycket material på hyllorna sågs också som oroande för dessa barn. En 

förskollärare uttryckte det så här: 

 
Det kan se fint ut, man har långa rader med leksaker och man tänker att här är ett jättefint in-

bjudande - Var så god och välj, för barn. Men barn med koncentrationssvårigheter har väldigt 

svårt just för det här att ställas inför för många val, det ökar deras svårigheter (förskollärare 4). 
 

Om barn med koncentrationssvårigheter ingår i gruppen menade en av förskollärarna att det 

är extra viktigt att tänka på att försöka eliminera riskerna till stökiga situationer och situatio-

ner då det lätt kan uppstå konflikter. En annan uttalade sig på följande sätt om detta: 

 
… och, för jag tror ju att det här med koncentrationssvårigheter och konflikter till viss del 

hänger ihop, man kan se ofta kring de här barnen med koncentrationssvårigheter, att det upp-

står konflikter kring dem som inte behöver ske egentligen, om, om bara vi pedagoger tänker 

till hur vi ska förebygga detta… (förskollärare1). 

 

Vad gäller utemiljöns påverkan på dessa barn ser förskollärarna den som positiv i de allra 

flesta fall. Vistelse i skogen är något som samtliga förskollärare förespråkar för alla barn 
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men framförallt för de med koncentrationssvårigheter. Att tillbringa mycket tid ute med de 

här barnen tyckte även en förskollärare var bra utifrån det avseendet att hon upplevde att när 

de är ute så blir det inte så många nej för de här barnen eller så mycket negativitet som det 

lätt blir inne. Ute upplevs barnen få ett annat lugn över sig än vad de har annars och de upp-

levs även få lättare att koncentrera sig på en stillasittande uppgift när de kommer in efter att 

ha varit ute en längre stund. De har mer utrymme att springa och röra sig på och skogen ger 

goda förutsättningar till grovmotorisk träning. En förskollärare uttalar sig på följande sätt 

utifrån en barngrupp hon haft där det var flera barn som hade koncentrationssvårigheter och 

som de tillbringade mycket tid ute med: ”… jag tror ju ändå att tack vare att de fick det ut-

rymmet så hjälpte det dem” (förskollärare 1). Utomhus får de även stora möjligheter till att 

träna sitt vestibulära sinne, och en förskollärare pratade om en föreläsning hon varit på där 

föreläsaren hade talat om hur balanssinnet och hjärnans förmåga att sortera intryck hänger 

ihop. Dessutom nämnde en förskollärare fördelarna med utemiljön på så vis att hon menade 

att barn med koncentrationssvårigheter oftast har lika stor lust att lära och lika mycket krea-

tivitet som andra barn, men att inomhusmiljön ofta satte begränsningar för de här barnen. 

Det negativa med utemiljön som en förskollärare uttryckte sig om, var att om det blir för 

många barn på en för liten gård så blir det väldigt rörigt för barn med koncentrationssvårig-

heter. Hon uttryckte sig på följande vis om utomhusmiljön på gården: 

 
Det är på både gott och ont. Det är bra att dom får komma ut och röra på sig och leka av sig, 

för dom får kanske utlopp för sitt rörelsebehov på ett annat sätt när dom kommer ut. Men sam-

tidigt kan dom bli väldigt stressade av det också som jag sa, om det är för många barn runt 

omkring och dom måste hålla koll på alla och då kanske dom blir ännu mer… intensivt, ja, 

dom kan nog bli ännu mer uppskruvade av det (förskollärare 5). 

 

En förskollärare uttryckte också vikten av att försöka undvika byten av personal för ofta, då 

hon ansåg att det kan bli svårt för ett barn med koncentrationssvårigheter om inte den nya 

pedagogen förstår barnet. 

 

6.3.1 Sammanfattning 

Alla förskollärare var eniga om att miljön har stor inverkan på barn med koncentrationssvå-

righeter och de upplever att det finns mycket som pedagogerna ute på förskolorna kan göra 

för att underlätta för dessa barn, framförallt inomhus där det kan finnas många saker som 

inverkar negativt. De är också överrens om att utemiljön, främst skogen, har en positiv in-

verkan på barn med koncentrationssvårigheter. 

 

6.4 Så kan vardagen på förskolan underlättas 

Här presenteras de delar som förskollärarna ansåg viktiga för att underlätta vardagen för 

barn med koncentrationssvårigheter. 

 

Att ha struktur och rutiner i vardagen och att en vuxen finns nära till hands är en nödvändig-

het för barn med koncentrationssvårigheter och följande metoder som togs upp ansåg för-

skollärarna var viktiga att tänka på såväl inomhus som utomhus. Dessa moment bidrar till att 

skapa ett bättre sammanhang i vardagen för dessa barn menade de. 

 

Den viktigaste delen att tänka på, ansåg förskollärarna, när det gäller barn med koncentra-

tionssvårigheter, är att dela in barnen i mindre grupper, både inomhus och utomhus för att 

skapa ett större lugn kring dem. Eventuellt behöver samlingar och matsituation ses över och 

omstruktureras. Vid dessa tillfällen är det viktigt att tänka igenom hur barnet är placerat, så 

att det ser bra vid samlingen och att det sitter vid ett lugnt bord under måltiderna. Det är vik-
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tigt att tänka på att miljön kan behöva anpassas efter ett specifikt barns behov. Ett exempel 

på detta, som en förskollärare sa, var: 

 
Innan har vi velat skapa små rum i rummen och det är väldigt, väldigt bra men för det här bar-

net så har det inte varit bra. För de andra barnen har känt sig trängda och han känner sig också 

trängd vilket gör då, att nu då det sista har vi fått försökt skapa större utrymme där han får 

plats men ändå inom vissa ramar då (förskollärare 1). 

 

Inomhus är det dessutom viktigt att försöka undvika att miljön blir för rörig. För ett barn 

med koncentrationssvårigheter kan det bli för många synintryck med till exempel hyllor 

fulla med pussel, spel och leksaker. En förskollärare sa: 

 
… man kanske inte ska sätta upp hundratals teckningar på väggarna utan dom kan man sätta in 

i pärmar, man kan visa teckningen på samlingen å sen kan man sätta in den i pärmen, då har 

man visat hur fantastiskt dom har jobbat å intressant å sen sätter man in den i PÄRMEN, den 

måste alltså inte sitta uppe på VÄGGEN (förskollärare 4). 

 

Barnen kan även delas in i mindre grupper när de leker, och i den lilla grupp som ett barn 

med koncentrationssvårigheter ingår är det viktigt att de får leka ostört och att leken inte 

avbryts av andra barn eller pedagoger. Utomhus kan det vara lättare att minska antalet syn- 

och hörselintryck menar förskollärarna. Om utomhusmiljön är anpassad till den pedagogiska 

verksamheten är det lättare för barn att dela in sig i mindre grupper och dra sig undan i le-

ken, exempelvis bakom ett buskage eller en stor sten där barnen kan skapa sitt egna krypin. 

 

Vikten av att vara tydlig och ge korta instruktioner till barn med koncentrationssvårigheter 

påpekades också. En av förskollärarna uttryckte det så här: 

 
… att vara extra tydlig så att säga, ofta, barn.., att inte ge för många instruktioner på en gång 

till exempel. Utan - Nu ska vi tvätta händerna. Så gör vi det och sen, - Nu ska vi äta (förskollä-

rare 2). 

 

De förskollärare som nämnde detta var överrens om att de barn som har koncentrationssvå-

righeter oftast inte klarar av att få för många instruktioner på en gång. Dessutom togs vikten 

av att förbereda dessa barn inför kommande situationer upp, vilket kunde vara både i de dag-

liga rutinerna, men även förberedelse inför nya händelser, till exempel ett besök på en annan 

skola. Ett hjälpmedel till att skapa ordning för dessa barn i dagsrutinerna kan vara att göra 

ett schema med bilder över de dagliga händelserna där barnet lätt kan få en överblick på da-

gen, vad som har hänt och vad som kommer att hända. En av förskollärarna menade även att 

ha styrda aktiviteter emellanåt, både inomhus och utomhus, kunde hjälpa dessa barn till lugn 

och ro. En annan fördel med att ha styrda aktiviteter eller åtminstone försöka få med barnet 

som har koncentrationssvårigheter in i leken var som en förskollärare sa: ”… du kan göra 

det här barnet intressant genom att ta med det, in i den här leken och då får det barnet också 

en helt annan roll bland sina kompisar…” (förskollärare 1). 

 

Att tänka på att ta tillvara på barnens intressen är viktigt för alla barn pratade förskollärarna 

om och det är extra viktigt för barn med koncentrationssvårigheter. Eftersom dessa barn of-

tare har svårare för att fokusera på en viss uppgift så kan det vara bra att se till att uppgiften 

verkligen intresserar dem då de får lättare för att koncentrera sig. För de lugnare barnen som 

kanske lätt blir sittande med samma sak, exempelvis på gungan om de är ute eller med pap-

per och sax inne, är det viktigt att försöka locka till andra aktiviteter så de inte går miste om 

exempelvis den ökade motorikträningen som utomhusvistelsen för med sig. För dessa lugna 

barn kan motorisk träning vara till fördel för deras koncentrationsförmåga. En förskollärare 

uttryckte sig följande om dessa barn: 
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… för dom är oftast lite klumpigare i sin motorik, lite trögare i kroppen /…/ och hela koncent-

rationsförmågan och allt, det är SEGT liksom. TRÖGT. Och då är det VÄLDIGT bra för dom 

att gunga och klättra i berg och gå på promenad och röra sig (förskollärare 4). 

 

Fördelarna med rörelse för alla barn med koncentrationssvårigheter var något som förskollä-

rarna över lag pratade mycket om. Detta kan ske inomhus genom gymnastik, men de mena-

de att utomhus har barnen en större möjlighet till naturlig rörelse och de får stort utlopp för 

sitt rörelsebehov utan att det behöver förberedas eller arrangeras så mycket. En av förskollä-

rarna upplevde att även de lugna barnen fick en annan chans till att busa, leka och springa 

när de kom ut. Vid utevistelsen gör barnen oftast saker som de mår bra av och möjligheten 

till grovmotorisk rörelse och balansträning ansåg de var bra för dessa barn. Ytterligare en 

fördel med att vara ute, som en förskollärare sa, var att det utrymmet som finns utomhus gör 

att situationen inte upplevs så besvärlig som den kan göra inomhus. Hon uttryckte det så här: 

 
Inomhus kanske du mer tystas ner och ska liksom in i någon slags fålla. Men utomhus där har 

du ditt utrymme och du får möjlighet att… att vara den du är, för det är ju oftast så med de här 

barnen att man upplever dem som att det blir som ett jobbigt moment inomhus, eller det blir en 

jobbig situation att lösa (förskollärare 1). 

 

Några förskollärare påpekade vikten av att skapa ett lugn kring barnen och att arbeta med sin 

egen självbild och hur man ska vara mot andra. Detta gjordes i mindre grupper där EQ togs 

upp, som innebär att känslor och förhållningssätt till andra och sig själv diskuteras. Kom-

pismassage var också något som användes i mindre grupper där avslappning var ett av syf-

tena. 

 

6.4.1 Sammanfattning 

Förskollärarna var överrens om att struktur och rutiner i vardagen är a och o för barn med 

koncentrationssvårigheter. Mindre grupper, minska antalet synintryck och att vara tydlig var 

också delar som de ansåg viktiga. Även att ta tillvara på barnens intressen sågs som extra 

viktigt för dessa barn och att utnyttja uterummet så mycket som möjligt då barn med kon-

centrationssvårigheter upplevs lugnare där och att de har lättare att koncentrera sig och foku-

sera ute. 

 

6.5 Förskollärarnas perspektiv på utomhusmiljön i verksamheten 

Nedan följer förskollärarnas beskrivningar av hur utomhusmiljön används praktiskt i det 

pedagogiska arbetet och hur barn med koncentrationssvårigheter kan få en behållning av 

detta arbetssätt. 

 

Planerad verksamhet i skogen var det första förskollärarna hänvisade till vid användandet av 

utomhusmiljön i det pedagogiska arbetet. Det var när de gick till skogen som de oftast hade 

planerade aktiviteter, däremot var inte detta så vanligt förekommande på gården. I skogen 

var det vanligt att de jobbade med matematik. Här blev matematiken av en mer praktisk ka-

raktär då de använde sig av de material som fanns att tillgå i skogen, som kottar, ekollon, 

pinnar med mera. I en planerad matematiksituation utomhus kan det vara lättare att fånga de 

barn som har det jobbigare inomhus vid planerade aktiviteter. Att fånga barnens intresse 

ansåg de vara viktigt, och det kan ske på väldigt enkla sätt. En förskollärare berättade: 

 
… häromdagen satte vi ut flera olika hinkar i en pyramid innan de kom ut, och de väckte ju 

genast, några ville ta en boll och sparka ner den här pyramiden och så höll de på med det en 

stund, men sen så helt plötsligt kom dom på att de skulle stapla dem här burkarna, eller hin-

karna och se hur högt de kunde stapla dem och då blev det genast lite matte i detta och sen bör-
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ja de sortera och se vilken stapel som blev högst i, ja, vilken färg och så, så att då får man med, 

och då märker man så tydligt att även de här barnen som kanske har lite jobbigt inomhus kring 

dom här aktiviteterna fångas upp och tycker att det är jättespännande (förskollärare 1). 

 

På en förskola där en av förskollärarna arbetar har de tagit dit brädor och plankor och detta 

har satt fart på barnens kreativitet, de använder dem på många olika sätt och det är ett enkelt 

sätt att väcka barnens intresse. 

 

Förskollärarna ansåg dessutom att det var viktigt att barnen får lära mer om naturen, en av 

dem uttryckte sig så här om detta: ”… när vi går till skogen tänker vi just på att ha respekt 

för allt liv, inte bara mot varann utan mot småkryp och växter också, så att man tänker på det 

här med allemansrätten” (förskollärare 5). En metod som togs upp för att barnen skulle lära 

sig mer om naturen, närmiljön och få mer utevistelse var att arbeta utifrån ett tema som är 

nära kopplat till naturen. I naturen kan barnen uppleva med alla sinnen på ett annat sätt än 

inomhus, påpekade en förskollärare, vilket kan göra att nyfikenheten lättare väcks hos barn 

med koncentrationssvårigheter. Utomhus stimuleras sinnena på ett annat sätt, då barnen kan 

lukta, känna och uppleva sin omvärld. Ett par av förskollärarna förespråkade fördelen med 

att ha tillgång till vindskydd i närheten av förskolan, då man får ett rum ute och inte blir lika 

beroende av vädret vid de tillfällen då verksamheten förläggs utomhus. En av förskolorna 

var dessutom miljöprofilerad vilket innebar att de hade odlingsmöjligheter, höll på med käll-

sortering och att de hade ett miljöråd som några av de äldsta barnen fick vara med i, vilket 

gav barnen ett mer miljömedvetet tänkande. 

 

6.5.1 Sammanfattning 

Förskollärarna menar att skogen är den plats utomhus där det sker mest pedagogisk verk-

samhet, och det är då främst matematik de ägnar sig åt. Att ha aktiviteter som bidrar till att 

barnen lär sig mer om naturen var också något de ägnade sig åt vid utevistelsen. Förskollä-

rarna tog även upp fördelarna med att ha lärandesituationer ute då barnen lättare tar in saker 

eftersom de får uppleva med alla sinnen. De var överrens om att barn med koncentrations-

svårigheter påverkades positivt av att vara ute. 

 

6.6 Utemiljöns utformning 

Under denna rubrik följer en beskrivning av hur förskollärarna ser på sin befintliga utom-

husmiljö på förskolan, kontra hur de skulle vilja att den såg ut för att stimulera barn med 

koncentrationssvårigheter på ett positivt sätt. 

 

De flesta förskollärarna ansåg att gårdarna kunde utvecklas för att bli mer inspirerande och 

utmanande för alla barn. Det förskollärarna saknade mest på sina gårdar var områden som 

var lite mer utmanande för barnen där de fick möjlighet till att träna de grundläggande moto-

riska rörelserna. En del nämnde också att de inte tyckte gården räckte till utrymmesmässigt. 

 

När förskollärarna fick utveckla hur de skulle önska att utemiljön såg ut för att stimulera 

barn med koncentrationssvårigheter på ett positivt sätt, var alla överens om att utemiljön 

skulle vara varierad. De ville ha en kuperad gård, med både plana ytor av gräs för bollspel 

och asfalt för cykling, men de önskade även att där fanns kullar och backar som gav möjlig-

het till pulkaåkning eller att rulla utför. Gården skulle gärna vara uppvuxen också med lite 

skog där barnen på ett naturligt sätt bland annat kunde balansera, krypa, rulla och klättra. 

Ytterligare förslag på saker de ville ha på gården var en hinderbana där barnen kunde få tes-

ta sin kropp utan att kunna misslyckas, små avskilda ställen dit barnen kan dra sig undan och 

bilda mindre grupper för lek och en byggplats med plankor, lastpallar, snickarbänk med 

mera. Vid en byggplats ansåg de att barnens kreativitet får stort utrymme. Dessutom ville de 
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ha nära till skogen och en del utav dem nämnde även att de skulle vilja ha tillgång till ett 

vindskydd, för att få ett extra rum ute. Utöver detta så ville de flesta förskollärarna ha kvar 

de fasta lekredskap som oftast finns på en förskolegård. Det som de såg som viktigast var 

sandlådor, gungor och cyklar då de menade att dessa var utvecklande för alla barn. Förskol-

lärarna påpekade att det var viktigt att det material som fanns var genomtänkt. 

 

6.6.1 Sammanfattning 

Förskollärarna tycker överlag att gårdarna de har idag har brister eller att de går att förbättra. 

Det finns många delar de önskar utöka gården med för att den ska stimulera barn med kon-

centrationssvårigheter positivt. De vill ha en mer uppvuxen, kuperad gård som ger stora 

möjligheter för motorisk träning och som väcker kreativiteten hos barnen. 

 

7 Diskussion 
Under denna rubrik presenteras en resultatdiskussion av studien i relation till tidigare forsk-

ning samt till den teoretiska utgångspunkten. Därefter följer ett avsnitt där vi reflekterar över 

den valda metoden och sist ett avsnitt om didaktiska konsekvenser utifrån vår studies resul-

tat. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatdelen beskriver förskollärarnas uppfattningar om begreppen koncentrationssvårighe-

ter och utomhuspedagogik. Begreppet koncentrationssvårigheter såg de som stort och svårt 

att sätta att ord på, men de ansåg att det var viktigt att se till varje enskilt barn om hur och 

vad svårigheterna kunde bero på. Det som förskollärarna först kom att tänka på vid koncent-

rationssvårigheter var barn som märktes tydligt i verksamheten. Dessa barn kunde vara ofo-

kuserade, hoppa mellan aktiviteterna och utmärka sig på andra sätt. Förskollärarnas svar 

förvånade oss inte, då vi utifrån egna erfarenheter i verksamheten konstaterat att det är just 

dessa barn som vi också lagt märke till först, dessa barn som hörs mest och aldrig är still. 

Det är först efter att ha vistats i barngruppen ett tag som vi uppmärksammat att ett barn kan-

ske är lite för lugnt och att det barnets beteende blir till nackdel för barnet självt. Detta kan 

till exempel märkas i samspelet med andra barn då det inte verkar klara av att ta sig in i le-

ken utan väljer att leka själv istället eller bara iaktta de andra. När vi diskuterade resultatet 

kring begreppet koncentrationssvårigheter insåg vi att det inte är så märkligt att förskollärar-

na uppfattar det på detta vis. Ser vi till vad Kadesjö (2007) skriver så menar han att det är de 

impulsiva och bråkiga barnen som oftast vållar svårigheter i barngruppen och det kan bli en 

ansträngande situation för både barn och vuxna. Författaren skriver också att till skillnad 

från de utagerande barnen blir de inåtvända och lugna barnen istället inte så påfrestande för 

övriga barn och personal, vilket kan resultera i att dessa barn inte uppmärksammas och får 

det stöd de behöver (Kadesjö, 2007). Dessutom ser vi det som ett svårt begrepp att definiera 

då koncentrationssvårigheter kan uppkomma på flera sätt och för vissa barn snabbt, till ex-

empel vid ändrade hemförhållanden precis som Kadesjö (2007) skriver. 

 

Vad gäller begreppet utomhuspedagogik kan vi konstatera att de flesta förskollärarna inte 

hade så mycket erfarenhet av det och hade därmed svårt att definiera det. Av resultatet kan 

vi dock utläsa att de har en grundläggande syn om vad det kan innebära. Enligt förskollärar-

na kännetecknades utomhuspedagogiken av att förlägga den planerade verksamheten i en 

varierad miljö ute, antingen på gården, men främst i skogen. De påpekade vikten av naturen 

och skogens möjligheter till lärande vilket även Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren 

(2007) gör, liksom att lärandet kan ske på flera ställen än inomhus. I Läroplanen för försko-

lan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998), står det att verksamheten bör anordnas i 
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både planerad utomhusmiljö och i naturmiljö, vilket även framkom av intervjusvaren att 

pedagogerna var medvetna om. Vi ser det som viktigt att förskollärarna dels är medvetna om 

detta, men även att de använder utemiljön på ett kreativt sätt. Vi anser att det är viktigt att 

utomhuspedagogik inte ses som en verksamhet som enbart kan genomföras i skogen, utan 

som en av dem påpekade att det man gör inne kan man likaväl göra ute. 

 

Förskollärarna poängterar hur stor påverkan miljön har för barn med koncentrationssvårig-

heter. I likhet med vad Olsson (2004) skriver, menar förskollärarna att inomhusmiljön på 

förskolan inte får bli för rörig och ge för många synintryck, utan miljön ska vara harmonisk. 

Dessutom påpekar de att det är viktigt att försöka skapa ett lugn runt dessa barn och att för-

söka eliminera konflikter och stök, vilket kunde ske genom till exempel kompismassage. 

Detta kan vi lätt sätta i relation till oss själva då en omgivning fylld av för många färger, 

former och ljud påverkar oss genom att vi lätt blir trötta och ofokuserade. Ute verkar dessa 

barn, enligt förskollärarna, ha mer kreativitet och det blir oftast inte så många nej för dem 

från vuxna, och detta ser vi som positivt för barnen. Ytterligare en aspekt på barn med kon-

centrationssvårigheter som kom upp under intervjuerna var att de ofta får svårt om de ställs 

inför många val och förändringar, vilket vi anser är ännu en anledning till att se över miljön 

på förskolan. 

 

Förskollärarna tog också upp fördelarna med att vistas i skogen för barn med koncentra-

tionssvårigheter. Här upplevs barnen lugnare och de får helt andra möjligheter till motorisk 

träning än vad de får inomhus. Utifrån I Ur och Skur- pedagogikens synsätt ger naturen goda 

möjligheter till motorisk träning och detta är en av grundidéerna till verksamheten (Drougge, 

1997). I resultatet framkom att även de inåtvända och lite passiva barnen vågade mer ute och 

att de oftast behövde mer motorisk träning, då deras rörelser kan vara mer klumpiga. Vi an-

ser att utemiljön kan erbjuda många tillfällen till naturlig motorikträning vilket vi förmodar 

är viktigt för dessa barn. I likhet med O’Brien (2009) anser en del förskollärare i vår studie 

att barnen blir lugnare av att vara ute och att det märks även när de kommit in. Barnen upp-

levs få lättare att koncentrera sig på en stillasittande uppgift efter att ha varit ute en längre 

stund. Här kan vi se avtryck av Deweys tankesätt. Han förespråkade fysisk aktivitet för bar-

nen då deras rörelsebehov var viktigt för koncentrationsförmågan (Dewey, 1997). Att barnen 

blir lugnare ute anser vi kunna bero på att det inte blir så mycket intryck nära inpå dem ute 

och att det då blir lättare att bortse från dessa för barnen. Efter att ha varit fysiskt aktiv, som 

barnen oftast är i skogen, kan vi tänka oss att barnen får lättare att sitta ner och göra någon-

ting stillsamt inomhus, och det är något vi inte behöver gå längre än till oss själv för att för-

stå. Har man tröttat ut kroppen så är det oftast skönt att få sitta ner och göra något lugnt. Det 

är dock viktigt att tänka på, precis som en pedagog sa i intervjun, att utemiljön kan inverka 

negativt på dessa barn om gården är konstruerad på fel sätt. Kadesjö (2007) belyser vikten 

av att vara medveten om utemiljöns utformning, då den har stor påverkan på barn med kon-

centrationssvårigheter. Utifrån våra erfarenheter spelar gårdens planering en viktig roll. På 

en varierad gård där barnen har möjlighet till att dela in sig i mindre lekgrupper i små ute-

rum och där det finns chans till stimulans av barnens motorik verkar leken fungera bättre. 

 

Forskning visar på att verksamhetens utformning påverkar barn och att det är vikigt att se 

barnen i relation till sin omgivning. Barns svårigheter kan bero på yttre faktorer anser Mal-

tén (1985) och enligt författaren är pedagogernas förhållningssätt till barnen en av dessa. 

Enligt Salamancadeklarationen (2006) bör verksamheten utgå från barnen och när alla indi-

vider respekteras kan det skapas en pedagogik som alla barn kan dra fördel av. Här ser vi det 

viktigt att reflektera över vilket perspektiv man som pedagog har när det handlar om barn 

med koncentrationssvårigheter då detta lägger grunden till det stöd som ett barn får. Anting-

en intar man det kategoriska perspektivet där allt utgår från barnet och att svårigheterna en-
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dast finns hos barnet. Eller så intar man det relationella perspektivet där barnet ses i relation 

med sin omgivning (Persson, 2001). Vikten av att anpassa verksamheten efter barnen såg 

förskollärarna i våra intervjuer som en viktig del. De hade väldigt många konkreta förslag på 

tänkbara åtgärder att vidta om barn med koncentrationssvårigheter ingår i gruppen. Det vä-

sentligaste för dessa barn ansåg de vara att dela in dem i mindre grupper, då de menade att 

dessa barn har lättare att koncentrera sig då. Vidare ansåg förskollärarna att samlings- och 

måltidssituationerna kan behöva ses över och eventuellt ändras. Struktur och rutiner i varda-

gen såg de som viktiga för barn med koncentrationssvårigheter. Även Kadesjö (2007) ser 

rutiner, struktur och att det inte ges för många och långa instruktioner till barnen som viktiga 

då detta skapar trygghet för barnet. Barnet får det därmed lättare att hantera vardagen. Att 

inte ge för många eller för långa instruktioner till ett barn anser vi viktigt att tänka på, då vi 

av erfarenhet vet att detta endast försvårar situationen. Vi tycker också det är viktigt att inse 

att vi som förskollärare har stor inverkan på barns utveckling. Dessutom behöver man som 

förskollärare bli medveten om vilken barnsyn man har och att olikheter accepteras och lyfts 

fram. 

 

De flesta av förskollärarna ansåg att verksamheten bör utgå från barnens intresse och de me-

nade att speciellt för barn med koncentrationssvårigheter blir detta extra tydligt. Dessa barn 

har lättare att tappa fokus annars. Här ser vi tydligt att de kopplar till läroplanen för försko-

lan som beskriver vikten av att ta tillvara på barnens intressen och utgå ifrån dem vid plane-

ring av verksamheten. Dewey förespråkar också vikten av att ta tillvara barns intressen vid 

verksamhetens planering och han menar att pedagogerna behöver reflektera kring de meto-

der och material som används (Dewey, 1997). De intervjuade förskollärarna talade om möj-

ligheterna med detta genom att använda sig av utomhuspedagogik. Då barn med koncentra-

tionssvårigheter finns i gruppen ser vi detta som extra viktigt, för om aktiviteterna inte är av 

intresse för barnen blir det givetvis ännu svårare att fokusera om man som barn har koncent-

rationssvårigheter. 

 

I resultatet av intervjuerna kan vi tydligt utläsa att matematiken var en vanligt förekomman-

de del att arbeta med utomhus och det gällde på de flesta förskolor. Detta gjorde de då ma-

tematiken utomhus blev av en mer praktisk karaktär och att det väcker nyfikenheten och 

intresset hos flertalet av barnen. Enligt Dewey (1997) behöver barnen uppleva omvärlden 

praktiskt och verksamheten bör utgå från barnens intressen. Detta är speciellt viktigt att tän-

ka på om barn med koncentrationssvårigheter finns i gruppen, för om de ska bli motiverade 

behöver de kunna koppla det de gör till sin egen värld (Olsson och Olsson, 2007). Dessutom 

ansåg förskollärarna, precis som Dewey (1997) menar, att det är viktigt att barnen får tillfäl-

le att uppleva med alla sinnen och att de får möjlighet till ett mer aktivt lärande, vilket de såg 

många möjligheter att använda utemiljön till. Att det var just matematiken som det arbetades 

mest med ute i verksamheten var inte något vi blev förvånade över då vi upplever att det är 

något av en trend just nu. Vi anser att det är väldigt positivt när barnen får möjlighet till ett 

konkret lärande utomhus där alla sinnen får ingå, men vi undrar varför inte fler delar i verk-

samheten förutom matematiken förläggs ute. Enligt Drougge (1997) lär barnen sig att värde-

sätta naturen och blir mer miljömedvetna om lärandet sker i samspel med naturen. Detta var 

också något som flera av förskollärarna tog upp som en viktig del av utomhuspedagogiken. 

 

I studiens resultat fick vi ta del av förskollärarnas åsikter om hur de skulle vilja att utemiljön 

såg ut för att stimulera barn med koncentrationssvårigheter på ett positivt sätt. De var alla 

överrens om att de ville ha en varierad utemiljö med många olika möjligheter för att kunna 

väcka barnens intresse och kreativitet. En kreativ miljö är även något som (Grahn, Mårtens-

son, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997) förespråkar för barnen då de menar att barnens ut-

forskande som sker där gör dem trygga i sig själva. Att förskollärarna till viss del var miss-
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nöjda med de gårdar de har var för oss inte så förvånande då de ofta består av enbart färdiga 

lekredskap som inte inbjuder till så mycket annat än det de är avsedda för. Vi tror dock att 

gårdarna ofta kan utnyttjas på ett mer kreativt och utmanande sätt för barnen än vad som nu 

görs. Om gården till exempel är för liten för alla avdelningar på förskolan till att vara ute på 

samtidigt, så kanske man får tänka utanför sina traditionella ramar och inte gå ut med alla 

barn på förmiddagen, utan låta hälften av barnen gå ut på eftermiddagen istället. Mycket 

handlar om vad vi pedagoger gör av situationen vi befinner oss i. 

 

Om vi ser resultatet i relation till vårt teoretiska förhållningssätt så har vi fått många indika-

tioner på att dagens förskollärare har ett synsätt som stämmer överens med Deweys tankesätt 

på flera sätt. Dessa gemensamma tankar handlar om barns behov av att uppleva med alla 

sinnen för att skapa ett sammanhang i vardagen, att utgå ifrån barnens intressen för att väcka 

deras motivation, att lek och rörelse är viktigt för koncentrationen och att pedagogerna be-

höver reflektera över de metoder och material som används i verksamheten (Dewey, 1997). 

När vi tagit del av Deweys tankar om hur lärandemiljön och pedagogers planering av verk-

samheten kan påverka barn, anser vi att många av hans pedagogiska åsikter är värda att lyfta 

fram i dagens verksamhet. Detta för att vi i samsyn med Dewey ser barnen som kompetenta 

och att deras lärande måste ske i meningsfulla sammanhang. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod då vi var intresserade av förskollärarnas er-

farenheter och uppfattningar om utomhuspedagogik kan ses som ett möjligt verktyg i för-

skoleverksamheten för barn med koncentrationssvårigheter. För att ta reda på detta ansåg vi 

intervjuer som mest passande. Vid en intervju finns möjlighet att ställa följdfrågor för att 

undvika missförstånd (Kvale, 1997). Detta såg vi som viktigt för att få resultatet så trovär-

digt som möjligt. 

 

Alla de tillfrågade respondenterna var positiva till intervjuerna och ingen av dem valde att 

avbryta sin medverkan. Ingen av oss intervjuare kände sig nervös vid intervjutillfällena men 

båda upplevde att det var en situation vi inte kände oss helt bekväma i. Vid intervjuerna an-

vände vi oss av diktafon. Detta gjorde att vi som intervjuare kunde fokusera på respondenten 

och inget missades av det sagda. Vi upplevde att användandet av diktafon var till väldigt stor 

hjälp för oss, men några av respondenterna kände sig besvärade av den. Detta inverkade 

dock inte nämnvärt på svaren anser vi. Vi valde att använda diktafon då detta enligt Kihl-

ström (2007) ger större tillförlitlighet. Intervjuerna transkriberades sedan vilket gjorde att vi 

kunde läsa dem flera gånger och det underlättade för oss att ha dem i pappersform då vi 

kunde göra understrykningar med mera. 

 

7.3 Didaktiska konsekvenser 

Utifrån vår studie om barn med koncentrationssvårigheter ser vi vikten av att utgå från varje 

individ. Med detta menar vi att varje barn är unikt och genom att observera och lära känna 

barnet utifrån dess förutsättningar, kan vi anpassa miljön och verksamheten för att stödja 

barnet i vardagen och i dess utveckling. Som pedagog är det viktigt att bli medveten om vil-

ket synsätt man har då detta kommer att påverka det stöd som ett barn med koncentrations-

svårigheter får. Ser vi dem som att svårigheterna endast hör till dem själva och att det i så 

fall är barnet som ska ändras, eller ses barnet som en individ där miljön påverkar dess svå-

righeter? I det senare fallet behöver vi som förskollärare se över miljön och verksamhetens 

utformning för barnets bästa. 
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Läroplanen för förskolan beskriver tydligt att den pedagogiska verksamheten ska utgå från 

varje barns behov och att verksamheten ska stödja barnen. Då det i dagens förskolor inte är 

ovanligt med stora barngrupper och ett intensivt tempo, visar vårt resultat på att verksamma 

pedagoger förespråkar att dela in barnen i mindre grupper om det finns barn med koncentra-

tionssvårigheter i gruppen. Dessutom menar de att dessa barn har svårt när de utsätts för 

många intryck och när det blir rörigt runt dem. Förskollärarna ser då utomhuspedagogiken 

som ett möjligt verktyg till att komplettera verksamheten inomhus med för dessa barn. Som 

blivande förskollärare anser vi det viktigt att ta tillvara på utemiljön och att använda den i 

det pedagogiska arbetet, speciellt när barn med koncentrationssvårigheter finns i gruppen. 

 

Genom den här studien har vi fått insikt i utomhuspedagogikens möjligheter för barn med 

koncentrationssvårigheter. Utomhus verkar dessa barn ha lättare att samspela och fokusera 

en längre stund vid en aktivitet då de inte utsätts för så många intryck som inomhus. För 

barn med koncentrationssvårigheter är det extra viktigt att utgå från deras intressen (Olsson 

och Olsson, 2007) och eftersom naturen i sig är intresseväckande för barn så är den ett lämp-

ligt redskap i arbetet med dessa barn. Enligt de intervjuade förskollärarna tycks många barn 

med koncentrationssvårigheter ha en oro i kroppen, och de sa att de gärna skulle vara ute 

mer med dessa barn, eftersom de ansåg att barnen blev mer harmoniska utomhus. Vi anser 

att utemiljön erbjuder rika möjligheter till rörelse på ett naturligt sätt. Här kan barnen bland 

annat både klättra, rulla och springa. 

 

Vår forskning är gjord på ett fåtal förskollärare och vi är medvetna om att vi inte kan dra 

några slutsatser av den. Vårt resultat kan dock bidra till en ökad medvetenhet om utomhus-

pedagogiken kan användas som ett verktyg för barn med koncentrationssvårigheter. 

 

7.4 Fortsatt forskning 

Under studiens gång har vi upplevt det valda undersökningsområdet som stort och brett. Vi 

ser att det finns flera olika infallsvinklar till det och att det finns många olika sätt att kombi-

nera koncentrationssvårigheter och utomhuspedagogik på. Till exempel kan en studie göras 

där barn med koncentrationssvårigheter observeras vid flertalet tillfällen, både ute och inne, 

för att se hur dessa situationer och miljöer påverkar barnen. Ytterligare ett uppslag kan vara 

att fokusera på en specifik del, exempelvis leken eller det sociala samspelet, och hur miljö-

erna påverkar barn med koncentrationssvårigheter i dessa situationer. Vi ser det också som 

tänkbart att vinkla undersökningsområdet mot skolan och till exempel forska kring möjlig-

heten att förlägga vissa ämnen utomhus och se hur detta eventuellt påverkar elever med 

koncentrationssvårigheter och deras lärprocess. 
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Bilagor 
 

Bilaga nr 1 

 

En studie om utomhuspedagogikens betydelse för barn med koncentrationssvårigheter 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser lärarprogrammet på Högskolan i Borås, med inriktning mot 

lärare för de yngre åldrarna. Då vi läser vår sista termin denna höst skriver vi vårt examens-

arbete tillsammans.  Syftet med studien är att få en ökad insikt huruvida utomhuspedagogi-

ken kan ses som ett möjligt verktyg i förskoleverksamheten för barn med koncentrationssvå-

righeter. Studien kommer att bygga på intervjuer av verksamma pedagoger i förskolan. Vi 

ber därför att få intervjua dig för att kunna ta del av dina uppfattningar och erfarenheter 

kring detta område. Vår förhoppning är att du vill medverka i vår studie, då detta har stor 

betydelse för vår undersökning. 

Givetvis är det frivilligt att delta i studien. Intervjuerna genomför vi enligt de forsknings-

etiska principer som Vetenskapsrådet har gett ut. Detta innebär att alla namn, datum och 

platser är anonyma, och inga namn på er eller er förskola kommer att publiceras.  Allt in-

samlat material förvaras oåtkomligt för utomstående och det är endast vi som arbetar med 

studien och vår handledare på skolan som tar del av det. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att vi som intervjuare inte ska missa något, och den 

slutgiltiga rapporten kommer att publiceras på Borås Högskolas akademiska arkiv. 

Genom att delta i undersökningen bidrar du till att utveckla våra kunskaper som blivande 

lärare, och vi är därför oerhört tacksamma för din medverkan. 

Har ni några frågor, kontakta oss gärna. 

 

Tack på förhand/ 

 

Elin Glans  xxx@xxx, tel: xxxx 

Sandra Eriksson xxx@xxx, tel: xxxx 
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Bilaga nr 2 

 

Intervjufrågor 
 

1. Hur förklarar du begreppet koncentrationssvårigheter? 

 

2. Vad betyder begreppet utomhuspedagogik för dig? 

 

I den litteratur vi har tagit del av står det mycket om att det finns många faktorer i miljön 

som påverkar barn med koncentrationssvårigheter. Det gäller både inomhus och utomhus, 

och det gäller det fysiska och psykiska. 

 

3. Hur anser du att miljön påverkar barn med koncentrationssvårigheter? 

 

4. Vad anser du är extra viktigt att tänka på i miljön på förskolan om barn 

med koncentrationssvårigheter finns i gruppen? 

 

5. Vad har du för erfarenheter av detta? Berätta. 

 

6. Vad är din erfarenhet av utomhuspedagogik? 

 

7. Hur anser du att utomhuspedagogik kan användas för barn med koncentra-

tionssvårigheter? 

 

8. Hur anser du att utomhuspedagogik påverkar barn med koncentrationssvå-

righeter? 

 

9. Berätta hur du ser på utomhusmiljön på er förskola? 

 

10. Berätta hur ni använder utomhusmiljön i det pedagogiska arbetet? 

 

11. Hur anser du att utomhusmiljön skulle kunna användas i ert arbete om 

barn med koncentrationssvårigheter finns i gruppen? 

 

12. Om du helt fritt fick ha önskemål om en förskolas utemiljö, vilka delar 

skulle du se som viktiga i så fall utifrån barn med koncentrationssvårighe-

ter? 

 

 

 

Ev. följdfrågor 

 
 Hur menar du nu? 

 Hur tänker du nu? 

 Kan du förklara det? 

 Kan du utveckla det? 

 Så du menar alltså...? 

 

 


