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Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskningen har påvisat för samband 

mellan utomhuspedagogik och elever med diagnosen ADHD. Arbetet har också avsikten att 

sammanställa sambandet mellan utomhuspedagogik och inkludering för elever med ADHD. 

En kvalitativ studie av internationell forskning i form av en litteraturstudie har utförts för 

att besvara arbetets syfte. Litteraturstudien har sin utgångspunkt i utomhuspedagogikens 

begrepp, varav påverkan av naturmiljön på elever med diagnosen ADHD står i fokus. 

Litteraturstudiens analys påvisar ett mönster i forskningen på olika positiva effekter hos 

elever med ADHD där utomhusaktiviteter och naturmiljöer används för att inkludera och 

öka koncentrationen. I resultatet framkommer det att en majoritet av forskningen påvisar en 

ökad koncentrationsförmåga till följd av utomhuspedagogik och vistelse i naturmiljöer för 

elever med ADHD, men även att inkluderingsmöjligheterna kan öka för elever med ADHD. 

Av studien (resultatet och analysen) går det göra bedömningen att mer forskning behöver 

göras för att få en helhetsbild av naturmiljöns och utomhuspedagogiken roll som stöd för 

ökad koncentration hos elever med ADHD och deras möjlighet till att blir inkluderade.  

Ambitionen med litteraturstudien är att vara teoretisk grund för kommande examensarbete, 

men ska även vara en möjlighet till djupare kunskap inom ämnesområdet för det framtida 

läraryrket. 

Sökord: utomhuspedagogik, ADHD, inkludering, koncentrationsförmåga, lärande 
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1. Inledning 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11) 

(Skolverket, 2016, s. 8), står det tydligt att svenska skolan ska utgöra en likvärdig 

utbildning. Detta betyder att elever med svårigheter, så som funktionsnedsättningar ska få 

samma möjlighet som elever utan svårigheter. Bolic Barics (2016) avhandling som 

behandlar elever med funktionsnedsättningar som ADHD och Aspergers syndrom, 

beskriver hur dessa elever har upplevt extra stödinsatser i skolan. I Bolic Barics (2016) 

avhandling blir det uppenbart att dessa elever inte alltid upplevt ett undervisningstöd från 

skolan som ett hjälpmedel, snarare tvärtom. Hon beskriver att många gånger har skolan 

tagit till kortvarigt stöd, som sedan tagits bort eller använt exkluderande metoder. Dock 

fanns det ett stöd som alla respondenterna i avhandlingen upplevde positivt, vilket var 

mer varierande undervisningsformer. För att sammanfatta Bolic Baric (2016) behövs 

mycket mer kunskap om hur undervisningen ska utformas för elever med dessa 

funktionsnedsättningar. Detta är en utmaning för all personal på skolor med tanke på att 

existerande stöd kanske inte alltid ses som ett stöd för elever med dessa 

funktionsnedsättningar. 

 

En funktionsnedsättning hos elever som jag fått erfara som lärarstudent, är den 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD eller ”attention deficit hyperactivity 

disorder”. Under min korta erfarenhet av läraryrket, har jag redan stött på många 

situationer där elever med ADHD finner sig i ett utanförskap gentemot den övriga 

elevgruppen. Jag har med denna erfarenhet kommit att intressera mig för hur 

undervisningen kan utformas för att inkludera dessa elever och lindra symtomen kring 

koncentrationssvårigheter. I litteraturstudien valde jag att utgå från utomhuspedagogikens 

metoder så som utomhusaktiviteter och vistelse i en naturmiljö för att se om det finns 

hjälpmedel för dessa elever. Utomhuspedagogiken har alltid intresserat mig och därför 

hade det funnits ett starkt incitament från min sida i att se hur denna typ av pedagogik 

kan gynna elever med ADHD, både vad det gäller koncentration och inkludering. Detta 

är också anledningen till att jag valde detta arbetsområde i min litteraturstudie.  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna litteraturstudie är undersöka hur utomhuspedagogik och vistelse i 

naturmiljöer kan öka koncentrationen hos elever med koncentrationssvårigheter, som 

diagnosen ADHD. Litteraturstudien har även som avsikten att se hur naturmiljön och 

utomhuspedagogiken kan ge möjligheter till inkludering av dessa elever i 

undervisningen. 

2.1 Frågeställning 

För att besvara arbetets syfte kommer litteraturstudien att problematisera och använda 

följande frågor: 

 Vad har forskning påvisat angående elever med diagnosen ADHD, och deras 

möjlighet att få en ökad koncentrationsförmåga genom utomhuspedagogik och 

vistelse i naturmiljöer?   

 Vad har forskning påvisat angående elever med diagnosen ADHD, och deras 

möjlighet att bli inkluderande i undervisningen genom utomhuspedagogik och 

vistelse i naturmiljöer? 
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3. Bakgrund 

Inledningsvis kommer ämnesområdenas begrepp som litteraturstudien är formulerad 

kring att presenteras. Senare knyts de centrala begreppen till läroplanen och skollagen för 

att ge en tydligare relevans för litteraturstudien. 

 

3.1.1 Utomhuspedagogik och naturmiljö 

Enligt nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, definieras utomhuspedagogik 

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

reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer” (Linköpings 

universitet, 2017). Vidare definition av området är att utemiljön och upplevelsen anses 

centralt för utomhuspedagogiken då den i hög grad förläggs till utomhusmiljön. 

Utomhusmiljön anses vara en ständig aktuell kunskapskälla och kan vara av varierande 

slag som i hembygden, staden eller i skogen, etc. (Linköpings universitet, 2017). NCU 

(2017) definierar vidare att utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och 

utbildningsområde som bl.a. innebär:  

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

 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

 att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

3.1.2 ADHD - Attention deficit hyperactivity disorder 

ADHD är en förkortning av ”attention deficit hyperactivity disorder”, och är en 

neuropsykiatrisk diagnos. Inom diagnosen finns även ADD (attention deficit disorder) 

och är som ADHD fast utan överaktiviteten. Främst ger ADHD svårigheter i de 

exekutiva funktionerna (uppmärksamhet, överaktivitet, initiativ och impulskontroll) och 

den diagnostiserade blir lätt distraherad och får svårt att koncentrera sig, samt får svårt att 

ta initiativ till att utföra uppgifter (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017).  

 

Almer och Mandel (2012, s. 26) beskriver att ADHD vanligtvis visar sig i den tidiga 

barndomen och ett diagnostiskt kriterium är att barnet visar symtom före 6 års ålder. 

Vidare beskrivs att ADHD består av uppmärksamhetsstörning (attention deficit) och 

hyperaktivitet samt impulsivitet (hyperactivity disorder). Uppmärksamhetsstörningen 

visar sig genom koncentrationssvårigheter som lätt distraktion, svårt att lyssna till direkt 

tal och instruktioner måste repeteras flera gånger. Hyperaktivitet och impulsivitet visar 
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sig genom rastlöshet, spontan inträdande och avbrott i konversationer och lekar, samt i 

svårigheter att vänta på sin tur (Almer och Mandel, 2012, s. 26).  

 

3.1.3 Inkludering  

Enligt Nilholm och Göransson (2013, s. 6, s. 25) har begreppet inkludering en bred 

definition. Historiskt sett kommer inkludering ur de engelska begreppen ”integration” 

och ”mainstreaming”, vilket då endast handlade om elever i behov av särskilt stöd och 

hur de skulle placeras i elevgrupper. De gamla begreppen handlade mer om hur elever i 

svårigheter skulle anpassas till en miljö som inte hade haft dem i åtanke. Begreppet 

Inkludering gick ifrån denna definition och fokus blev istället på att utforma och anpassa 

skolan för att passa alla elever (Nilholm och Göransson, 2013, s. 25). 

 

För att definiera inkludering måste man närma sig vad som utmärker en inkluderande 

skola. Enligt Nilholm och Göransson (2013, s. 57) måste en skola uppfylla fem kriterier 

för att anses vara inkluderande: 

 ett system (ett övergripande system för inkludering av alla elever) 

 gemenskap på olika nivåer 

 en demokratisk gemenskap 

 olikhet ses som en tillgång 

 elever är pedagogiskt och socialt delaktiga 

Sammanfattningsvis kan man definiera inkludering som ett helhetsbegrepp, där hela 

skolan och dess verksamhet omfattas på flera olika nivåer.  

 

Ett annat sätt att få en förståelse för begreppet inkludering är att definiera vad det inte är. 

Till skillnad från inkludering innebär integrering inte en helhetssyn, utan ett arbete med 

att integrera elev för elev. I en integreringsprocess ses inte olikheter som en tillgång och 

oftast uppstår en ”vi” och ”dom” eller en uppdelning mellan ”normaliteten” och de 

”avvikande”. Detta leder till att den som avviker ska anpassas till en normalitet i 

klassrummet som inte utformats med dessa elevers olikheter i åtanke (Nilholm och 

Göransson, 2013, s. 23).  
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3.2 Läroplanen och skollagen 

Att alla elever ska få ta del av undervisningen är något som är centralt för värdegrunden i 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11, 

Skolverket, 2016, s. 8). Skolverket uttrycker det som att undervisningen ska vara 

likvärdig för alla elever. Med detta menas att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar, behov och främja dess fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. I 

skollagen, kap 3. § 3 (SFS 2010:800) står det beskrivet likt LGR11, att: ”alla barn och 

elever ska ges den ledning och stimulans för sitt lärande och personliga utveckling för att 

de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål.” Det står också att: ”elever som till följd av funktionsnedsättning har 

svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt 

som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.” 

 

I LGR11 och skollagen finns det inget specifikt angivet vad faktiskt pedagogen ska göra 

för att denna inkludering som beskrivs ska bli möjlig. Detta ger pedagogen en frihet i sin 

profession till att själv kunna utforma sin undervisning och göra den inkluderande för alla 

elever.  När en pedagog formar sin undervisning kan den välja att använda 

utomhuspedagogik som alternativ till traditionell undervisning i klassrum. I LGR11 står 

det inte specificerat hur faktiskt pedagogen måste utforma sin undervisning och hen kan 

välja att förlägga den utomhus.  
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4 Metod 

I det inledande arbetet med informationssökning gjordes en översikt av litteratur för att se 

forskningsresultat gällande koncentrationssvårigheter kopplat till utomhuspedagogik, då 

detta var litteraturstudiens inledande utgångspunkt. Flera forskningresultat visade på 

positiva effekter mellan utomhuspedagogik kopplat till naturmiljöer och diagnosen 

ADHD samt utomhuspedagogik kopplat till naturmiljöer och inkludering. Litteratur där 

alla tre centrala begrepp kopplas till varandra gick inte att hitta, dock kan man 

argumentera för att inkludering har en central roll i utomhuspedagogiken och dess 

möjlighet att få elever med ADHD att bli en del av de stora elevsammanhanget.  

4.1 Informationssökning  

De centrala områdena för denna litteraturstudie är diagnosen ADHD, inkludering och 

utomhuspedagogik. Det blev naturligt att använda dessa områden som sökord i den tidiga 

informationssökningen för att få en överblick hur mycket forskning som fanns i 

områdena. Dessa sökord blev: utomhuspedagogik, ”outdoor education”, 

koncentrationssvårighet*, ADHD, ”attention deficit*”, inkluder* och inclusive. För att 

avgränsa sökningarna och få ett relevantare sökresultat kombinerades sökorden till: 

utomhuspedagogik AND koncentrationssvårighet*, utomhuspedagogik AND ADHD, 

”outdoor education” AND ADHD ”outdoor education” AND ”attention deficit*, 

utomhuspedagogik AND inkludering och ”outdoor education” AND inclusive. 

 

I den inledande informationssökningen på svenska publikationer i databasen SwePub, 

hittades relevant litteratur angående utomhuspedagogik. Dock hade denna litteratur inte 

direkt koppling mellan utomhuspedagogik och koncentrationssvårigheter eller 

inkludering, vilket gjorde att den inte ansågs relevant. Informationssökningen utökade 

med fler databaser, ERIC och Google Scholar, vilket gjorde att mer relevant litteratur 

kunde hittas. Denna litteratur hade en tydlig koppling mellan utomhuspedagogik och 

naturmiljö, diagnosen ADHD och inkludering. I detta skede hittades en 

forskningsammanställning av Helene Ekwall (2012), namngiven ”Friskare, gladare och 

smartare med utomhuspedagogik?”. Genom denna gjordes en kedjesökning, vilket ledde 

fram till den vetenskapliga artikeln “Children with attention deficits concentrate better 

after a walk in the park” i av Andrea Faber Taylor och Frances E. Kuo (2009). Dessa 

författare visade sig vara en bra resurs för mer relevant litteratur med koppling mellan 

utomhuspedagogik och naturmiljö samt diagnosen ADHD.  
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4.2 Urval 

Det första kriteriet för litteraturstudien var att litteraturen skulle vara vetenskapligt 

granskad. Som tidigare nämnts sågs inte all litteratur som relevant, då det inte fanns 

någon naturlig koppling till arbetets problemområden. Först och främst var urvalet 

forskning med ett svenskt perspektiv med en inriktning på skolverksamheten i årskurs 4-

6. Litteraturstudien skulle först inriktats specifikt på effekten av skolträdgården inom 

utomhuspedagogiken. Detta var allt för begränsade kriterier och endast ett fåtal 

forskningsarbeten kunde hittas som var relevant för arbetsområdet. Urvalet vidgades till 

internationell forskning med koppling till barn och unga i skolan och utanför, alltså en 

bredare åldersgrupp än årskurs 4-6. Det visade sig att specifikt skolträdgården som 

utgångspunkt inom utomhuspedagogiken var för smalt för att hitta relevant forskning så 

urvalet utökades till all utomhuspedagogik. Även utomhuspedagogik specifikt blev för 

smalt för analysen och för att hitta mer relevant litteratur valdes även naturmiljön att 

inkluderas. 

 

4.3 Materialanalys 

Den grundläggande analysen av litteraturen till studien gjordes i sökningen med att se till 

att titlar och nyckelord ansågs relevanta. Av denna litteratur lästes abstracten för att 

vidare avgöra litteraturens relevans för studien. Uppfylldes detta krav lästes den 

vetenskapliga texten i sin helhet för att återigen se till dess relevans för studien. Sedan 

fördes utvald litteratur in i en tabell (se bilaga 1) med kortare sammanfattningar, så att 

det kunde göras ett övergripande ställningstagande till litteraturens syfte, metod och 

resultat. Litteraturen grupperades därefter in i litteraturstudiens arbetsområden, 

utomhuspedagogik och naturmiljö samt inkludering. Litteraturen jämfördes i tidigare 

definierade grupperingar med litteratur som sammanför utomhuspedagogik, naturmiljö 

och diagnosen ADHD och en annan gruppering med utomhuspedagogik och naturmiljö 

kopplat till inkludering.  

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

5. Resultat 

Resultatet är baserat på jämförelse mellan forskningsresultat från största delen artiklar 

men även doktorsavhandlingar samt en licentiatavhandling. De vetenskapliga texterna 

kommer till största del från internationell forskning med en majoritet från USA.  

Forskningsresultaten är indelade i de två grupperingarna som återfinns i 

frågeställningarna i syftet. Forskningsresultatens skillnader och likheter jämförs mot 

syftets frågeställning, men i det utvalda resultatet presenteras bara ett visst urval. Detta är 

för att delar av forskningsresultaten inte anses relevant för arbetets syfte.  

5.1 Utomhuspedagogik och naturmiljöns möjlighet till ökad 

koncentrationsförmåga 

Faber Taylor och Frances (2009) kunde påvisa att naturvistelse och 

koncentrationssvårigheter har ett samband. De kunde genom observationer se att barn 

mellan 7 -12 års ålder med ADHD diagnosen fick lindrade symtom och ökad 

koncentrationsförmåga i en parkmiljö, till skillnad mot stadsmiljön eller villaområden. I 

observationen fick barnen ta sig an olika uppgifter i de olika miljöerna, och Faber Taylor 

och Frances (2009) kunde konstatera en ökad koncentration till uppgifterna i parkmiljön. 

Detta betyder, enligt författarna, att miljön spelar en stor roll, inte bara för elever med 

diagnosen ADHD, utan även för elever utan diagnosen.  

 

Fabler Taylor och Frances (2004) visade på ett samband mellan vistelse i grönområde 

och koncentrationsförmåga. I denna studie svarande föräldrar på intervjufrågor till barn 

(7-12 år) med diagnosen ADHD. Resultatet av intervjuerna kunde peka på att vistelse i 

naturmiljöer kunde lindra ADHD-symptom.  Denna positiva effekt och symptomlindring 

kunde ses i alla olika sociokulturella grupper, kön och åldrar. Fabler Taylor och Frances 

(2011) gjorde senare en uppföljning på studien, med ett mer långsiktigt perspektiv med 

samma data från tidigare intervjuer men även tidigare oanvänd data. Denna gång kunde 

man även konstatera att upprepade tillfällen av vistelser i grönområden lindrade ADHD-

symtom på längre sikt, med störst tydlighet i mer öppna grönområden. I studien kunde 

man återigen se fler positiva effekter för en bred grupp av individer, olika 

boendesituationer och andra sociala förhållanden.  
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Faber Taylor, Frances och Sullivan (2001) gjorde intervjuer och observationer i klassrum 

några år tidigare än de föregående studierna där även tidigare respondenter medverkade. 

Denna studie hade ett fokus på ADD och ADHD. Studien byggde på Rachel och Stephen 

Kaplans ”attention restoration” – teori vilket hävdar att koncentrationsförmågan kan öka 

när man befinner sig ute i naturen (Faber Taylor, Frances och Sullivan, 2001, s. 57-58). 

Faber Taylor, Frances och Sullivan (2001) visste att ”attention restoration”-teorin hade 

visat positiva effekter på vuxna med koncentrationssvårigheter, men frågeställningen var 

om den kunde vara relevant för barn med ADD och ADHD. I intervjuerna fick barn och 

deras föräldrar men även lärare och andra professionella lista situationer där de upplevde 

en ökad koncentrationsförmåga hos barnen. De situationer där barnen hade tillbringat tid 

i grönområden visade sig ha mest positiv inverkan. Detta kompletterades med 

observationer i klassrummet av fyra elever, där författarna också presenterar en ökad 

koncentrationsförmåga. ADD-symtomen minskade för barnen och man kunde även se i 

situationer som var tvärtemot, inomhus utan fönster, förvärrade ADD-symtomen. 

Mönstret som gick att följa var att tillgång till mer grönområde i en situation, ökande 

koncentrationsförmågan och lindrade symtom. Faber Taylor, Frances och Sullivan (2001) 

kunde se ett samband med ”attention restoration” – teorin och barn med ADD, och att 

den även går att applicera för denna grupp. 

 

Liknade observationer som Faber Taylor Frances och Sullivan påvisade, kunde även 

återfinnas i van den Berg och van den Berg (2011) studie kring barn med ADHD och 

deras påverkan av naturmiljö kontra en byggd miljö. I denna studie hade författarna 

jämfört två olika barngrupper med observationer, tester och frågeställningar, hur de 

påverkades och upplevde en skogsmiljö och en tätortsmiljö. De kunde påvisa positiva 

effekter hos barnen med mindre icke-socialt beteende, aggressivitet, impulsivitet och 

överaktivitet i naturmiljön. Intressant för studiens resultat var att en grupp värderade 

skogsmiljön högre än tätorten, medan den andra gruppen ställde sig neutralt till båda 

miljöerna, trots de positiva effekterna som påvisades. 

 

Jämfört med de andra studierna som är kvalitativa, kan även i en kvantitativ studie 

positiva effekter påvisas av naturmiljöer. Dadvand et al. (2015) gjorde under 12-månader 

en större studie med upprepande kognitiva tester på 2, 593 stycken elever i grundskolan 

(7-10 år). I studien ville författarna se om det fanns ett samband mellan ökad kognitiva 

funktioner och vistelse i naturmiljöer och var tredje månad utfördes tester på elever med 
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varierande naturmiljöer i sin skolnärhet. Liknande Faber Taylor och Frances (2004, 2009, 

2011) och Faber Taylor Frances och Sullivan (2001, 2002), samt van den Berg och van 

den Berg (2011) resultat kunde det påvisas positiva effekter i elevers 

koncentrationsförmåga, 

dock inte sett till elever med diagnosen ADHD. Däremot kunde Dadvand et al. (2015) 

påvisa att arbetsminnet förbättrades kopplat till naturmiljöer. 

5.2 Naturmiljön utanför klassrummet och koncentrationsförmågan 

Tufvesson (2007) hade skilda resultat i sin doktorsavhandling om elever med ADHD, 

autism och Downs syndrom i samband med dessa svårigheter. I sin avhandling 

intervjuade Tufvesson personal inom skolan och habilitering, som arbetar med 

elevsvårigheter som ADHD, autism och Down’s syndrom. I avhandlingen kommer hon 

även in på naturmiljön som en avgörande aspekt för elever med ADHD autism och 

Down’s syndrom, då de är känsliga för sinnesintryck. Vad gällde elever med ADHD, 

visade Tufvesson (2007, s. 35-36) resultat att naturmiljöer, kunde ha negativa effekter när 

eleven hade utsikt över naturmiljöer i klassrummet. Utsikt över skolgården visade sig ha 

mer av en negativ effekt på elever med diagnosen ADHD, och utsikt över endast 

byggnader påvisade en högre koncentrationsförmåga. Liknade resultat kunde senare 

påvisas i en studie av Tufvesson och Tufvesson (2009) som bygger på den tidigare 

avhandlingen av Tufvesson (2007), men nu med ett fokus hur skolans arbetsmiljö kan 

planeras. Tufvesson och Tufvesson (2009, s. 52-54. s. 57) menar att ett optimalt 

klassrumsklimat för elever med ADHD är ett med så få dörrar, fönster och öppna ytor 

som möjligt och en-till-en undervisning. Tufvesson och Tufvesson (2009 s. 52 – 54, s. 

57) beskriver också att dagsljus som tränger in i klassrummet kan påverka elever med 

ADHD negativt, genom att öka deras koncentrationssvårigheter. I sitt resultat påvisades 

även att tillgång till utsikt över natur och himmelen, inte visar några positiva effekter på 

elever med dessa svårigheter. 

 

Fabler Taylor, Frances och Sullivan (2002) observerade annorlunda resultat i jämförelse 

med Tufvesson och Tufvesson (2009) om utsiktens påverkan. I denna artikel presenteras 

resultatet av intervjuer och koncentrationstester med 169 barn i ett lägenhetsområde i 

USA med varierande tillgång till naturmiljöer. I studien jämfördes hur dessa 

naturtillgångar nära hemmet påverkade barnens koncentrationsförmåga. Till skillnad från 

Tufvesson och Tufvesson (2009) kunde Fabler Taylor, Frances och Sullivan (2002) 

påvisa att flickor i största grad hade en positiv påverkan av utsikt över naturmiljöer. I 
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pojkarnas fall kunde inte någon tydlig relation avgöras mellan tillgångar till naturmiljöer 

och koncentrationsförmåga, dock resonerade slutgiltigt författarna ifall mer omgränsande 

naturtillgångar (lekparker, skog, etc.) istället var viktigare för pojkars 

koncentrationsförmåga. 

5.3 Utomhuspedagogik och naturmiljöns möjlighet till inkludering 

Brodin (2011) visar på ett resultat i sin artikel där utomhuspedagogik kan öka 

inkluderingen i vissa grupper. Syftet i denna studie var att se hur intellektuellt 

funktionsnedsatta kunde blir mer inkluderade med hjälp av utomhuspedagogiken 

arbetssätt. Resultatet påvisar att deltagarna i studien hade ett ökat välbefinnande och 

livskvalité, när de vistades i naturen vilket ledde till en ökad motivation till lärande, samt 

till en social inkludering. I utomhuspedagogiken skapades ett arbetsklimat som inte utgår 

från att tävla eller prestera, utan om att lära genom att erfara (Brodin, 2011). Dock 

belyser Brodin (2011) ett problem, det finns inte tillräckligt med systematiskt lärande i 

utomhuspedagogiken för elever med funktionshinder. Samtidigt erbjuder 

utomhuspedagogiken ett ”klassrum” som både innefattar elever med och utan 

funktionsnedsättning, vilket är inkluderande.  

 

Gällande naturmiljöns roll som inkluderade hjälpmedel, återfinner vi Tufvesson och 

Tufvesson (2009) studie om hur inkluderingsarbetet redan börjar på skolans 

planeringsfas. I studien beskriver författarna bl.a. att inkludering sker då man sänker 

sinnesintrycken i klassrummen för elever som har koncentrationssvårigheter. 

Sinnesintryck som kan störa elever med ADHD är t.ex. en utsikt över skolgården, antal 

elever och lärare eller ljud utifrån. Av denna studies resultat skulle ett inkluderande 

klassrum för elever med ADHD innebära en mindre plats med enklare inredning, få 

fönster, dörrar och isolerande mot ljud utifrån. 

 

För att inkludering ska ske för barn med funktionsnedsättningar, kan utomhuspedagogik 

vara en möjlighet till detta enligt Brodin (2011). I förskolan är inkluderingen hög i de 

sociala interaktioner som uppstår i naturmiljön, både i lekar och lärande. Barn accepterar 

lätt andra barn med funktionsnedsättningar i olika aktiviteter. Detta gäller enligt Brodin 

(2011) upp till att barnen fyller 7 år, då en ny period med skola börjar. Naturen och 

naturmiljön är fortfarande viktigt för barnen i den sociala interaktionen. Aktiviteterna 

utvecklas och blir mer krävande utomhus, samt börjar de fokusera på mer 

specialintressen. Detta kan leda till exkludering för barn med funktionsnedsättning då de 
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inte har möjlighet att klara av de nya kraven på aktiviteterna. För barn i åldrarna 7-12 år 

med funktionshinder, börjar ett mönster med mindre delaktighet ses. Barnen kan inte 

längre delta i aktiviteter på samma villkor, men är fortfarande delaktiga i högre grad i 

naturmiljöerna. Brodin (2011) beskriver att naturmiljön stimulerar i denna ålder 

fortfarande till samarbete och förståelse för kamrater som har funktionsnedsättningar. 

När barn blir äldre, 12-18 år, tar kamratskapet upp allt mer tid och tiden med familjen 

blir mindre. I detta åldersspann kan Brodin (2011) påvisa att barn med 

funktionsnedsättningar blir allt mer exkluderande. Utomhusaktiviteterna består nu av mer 

komplexa och mer krävande förutsättningar som lagsporter, och många barn med 

funktionsnedsättningar blir exkluderande från dessa aktiviteter. Friluftsliv, som scouter, 

är något mer komplex än lagsporterna, då det både kan exkludera och inkludera barn och 

unga med funktionsnedsättning enligt Brodin (2011). Scouterna och Friluftsfrämjandet 

har ett inkluderande förhållningssätt och deras utomhuspedagogik ger barn med 

funktionsnedsättningar möjlighet till en lärandemiljö i samspel med andra barn. 

Inkludering blir större då grupperna ofta är ålders- och könsblandade. Denna variation 

menar Brodin (2011) medför att olikheter mellan deltagarna ses som naturligt. Hennes 

slutsats är att inkludering fungerar bättre utomhus, då prestation inte är avgörande och 

det ger en konkret förankring till verkligheten för lärande.  
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6. Diskussion 

Inledningsvis förs en diskussion angående litteraturstudiens valda metod, urval och 

analys. Senare förs en diskussion angående litteraturstudiens resultat kopplat till arbetets 

syfte och frågeställning. Resultatdiskussionen har även en yrkesverkasamhetskoppling 

för att se dess relevans i ett praktiskt utförande som lärare. Avslutningsvis förs ett 

resonemang hur vidare forskningsfrågor i arbetsområdet kan formleras.  

6.1 Metoddiskussion 

I urvalet frångick studien en tydlig skolkoppling och detta kan möjligen ses som nackdel 

för litteraturstudien. I min mening kan man argumentera för att det finns en stark 

sammankoppling mellan skola och fritid, när det gäller sådan problematik som ADHD 

innebär. Detta framkommer också i studiens resultat, där man i forskning om både 

koncentrationssvårigheter och inkludering av barn och unga med ADHD kan se ett 

mönster av påverkan mellan skola och fritid. I min erfarenhet av läraryrket har jag också 

sett denna koppling mellan skola och fritid hos elever med ADHD. Detta är något jag 

anser stärker relevansen av sådan litteratur i studien.  

 

I litteraturstudien är begreppet utomhuspedagogik centralt och har sammankopplats till 

utomhusaktivitet och vistelse naturmiljön. Detta är för forskare många gånger valt att 

sammankoppla begreppen. Det går att argumentera för och emot en sådan 

sammankoppling av begrepp. I min mening finns en tydlig koppling mellan 

utomhuspedagogik och utomhusaktivitet eller naturmiljön, där de senare begreppen även 

återfinns inom utomhuspedagogiken, enligt Szczepanski (2009, s. 56-58). 

Utomhusaktiviteten och naturvistelsen centrala roll inom utomhuspedagogiken finns 

även tydligt i NCU (Linköpings universitet, 2017) redogörelse och definition av området. 

Jag argumenterar för att positiva effekter av utomhusaktivitet och naturmiljön på 

koncentrationsförmågan, kan överföras och implementeras även på utomhuspedagogiken, 

då det är så centralt för området. Detta ger i min mening litteraturen i studien relevans för 

utomhuspedagogiken och koncentrationssvårigheterna som elever och barn med ADHD 

står inför.  

 

Något som också kan ses som en svaghet i denna del av litteraturstudiens resultat är att 

de flesta studier är från samma forskargrupp i U.S.A. Dessa studier har många gånger 

samma författare Andrea Faber Taylor, Frances E. Kuo och William C. Sullivan, i olika 
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konstellationer, vilket kan göra resultatet i litteraturstudien endimensionellt. Följaktligen 

går det styrka detta val med tanke på antalet forskning denna forskningsgrupp har utfört 

och deras bakgrund och jag anser därför att deras forskning kan ses som relevant för 

litteraturstudien. Det som i min mening talar för litteraturstudiens relevans och styrka är 

att även innehållet av skild forskning som Dadvand et al. och van den Berg och van den 

Bergs forskning. Mångfalden av forskning med likande resultat som Andrea Faber 

Taylor, Frances E. Kuo och William C. Sullivan, bör i min mening ses som att resultatet 

kan tolkas som att utomhuspedagogik och naturmiljöer ger elever med diagnosen ADHD 

en positiv och avgörande effekt för dess viktiga roll i fortsatt arbete att inkludera dessa 

elever.  

 

I analysen av forskningen innehållande utomhuspedagogiken och dess möjlighet att 

inkludera elever med ADHD, blev jag tvungen att innefatta ett bredare begrepp än 

ADHD. Av min informationssökning fanns inte tillräckligt med litteratur som specifikt 

gick in på förhållandet mellan utomhuspedagogik, ADHD och inkludering. ADHD 

begreppet fick därför vidgas till allmänna neuropsykiatriska- och kognitiva 

funktionsnedsättningar. I denna del av analysen återfanns litteratur om flera olika 

funktionsnedsättningar kopplat till utomhuspedagogik och inkludering. I Brodins (2011) 

forskning fanns ett fokus på kognitiva funktionsnedsättning och i Tufvesson och 

Tufvesson (2009) låg fokus på ADHD, autism och Downs syndrom. Relevansen för 

denna litteratur i analysen kan ses som bristfällig, då det är olika funktionsnedsättningar. 

Mitt argument varför sådan litteratur ska anses relevant ligger i att elever med dessa olika 

funktionsnedsättningar står inför likande problem angående inkludering. Bristande 

inkludering ligger oftast inte, enligt Brodin (2011), i funktionsnedsättningarnas symtom, 

utan i svårigheter i att vara delaktiga i alla de aktiviteter som en skoldag består av. Brodin 

(2011) beskriver själv att inkludering oftast är hög i förskoleåldrarna och sjunker senare 

upp i årskurserna. Jag tror också det finns en koppling mellan mer komplexa aktiviteter i 

skolan desto högre upp i åldrarna elever kommer, och mindre delaktighet. Denna brist av 

delaktighet tror jag är problemet i inkluderingen, då elever med funktionsnedsättning får 

färre möjligheter att knyta an till sina klasskamrater. Jag finner därför forskning 

angående denna problematik av inkludering som relevant för litteraturstudien. 

 

6.2 Resultatdiskussion  
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Syftet med litteraturstudien var att se vad forskningen kunde påvisa angående ökad 

koncentrationsförmåga och bättre inkludering för elever med ADHD, med hjälp av 

utomhuspedagogiken. I resultatets båda delar kunde positiva effekter ses av 

utomhuspedagogikens metoder och naturmiljövistelse, både gällande 

koncentrationsförmågan och i inkluderingsarbetet för elever med ADHD.  

Frågeställningen innehöll positiva attribut som ”ökad” och ”bättre”, men i studiens 

presenterade resultat återfinns all relevant forskning, både negativ och positiv. Detta ger i 

min mening resultatet en mer nyanserad bild av resultatet i litteraturstudien.  

6.2.1  Utomhuspedagogik och naturmiljöns möjlighet till ökad 

koncentrationsförmåga 

I resultatet för koncentrationssvårigheter kopplat till utomhuspedagogiken, fanns ett 

tydligt mönster med övervägande del av forskningsresultaten som påvisade positiva 

effekter genom utomhuspedagogiska metoder (Faber Taylor och Frances, 2004, 2009, 

2011, Faber Taylor Frances och Sullivan, 2001, 2002). Den enda negativa kopplingen 

mellan utomhuspedagogikens metoder och koncentrationssvårigheter i litteraturstudien 

kom från Tufvesson (2007) och Tufvesson och Tufvesson (2009) forskningsresultat. 

Deras forskningsresultat är mer knutet till ett tydligt undervisningstillfälle än de andra 

forskningsresultaten och kan därför argumenteras som mer relevant för resultatet. Dock 

är deras resultat kopplat till traditionell undervisning där naturmiljöns påverkan kommer 

från utsikten i klassrummet och inte vistelse utomhus. Det finns en relativt tydlig 

koppling i min mening till litteraturstudiens frågeställning och det blir mer relevant när 

den jämförs med likande forskning. Tufvesson (2007) och Tufvesson och Tufvesson 

(2009) särskiljande resultat blir extra tydligt i relation till Faber Taylor Frances och 

Sullivan (2002) artikel, som inte heller tittar på vistelse utomhus. I deras forskning går 

det se många likheter, som valet av att titta på utsiktens påverkan på 

koncentrationsförmåga. Det finns dock en väsentlig skillnad, vilket är att Tufvesson 

(2007) och Tufvesson och Tufvessons (2009) studie är, som tidigare nämnt, försatt i en 

skolmiljö medan Faber Taylor Frances och Sullivan (2002) tittar på en hemmiljö. En 

annan skillnad att är att Tufvesson (2007) och Tufvesson och Tufvesson (2009) inte tar 

någon hänsyn till kön i sin artikel, där Faber Taylor Frances och Sullivan (2002) påvisar 

en tydlig skillnad mellan könen.  
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6.2.2 Utomhuspedagogik och naturmiljöns möjlighet till inkludering  

Inkludering av elever med funktionsnedsättningar blir svårare desto högre upp i åldrarna 

eleverna är, enligt Brodin (2011). Detta menar hon är för att komplexiteten av de 

gemensamma aktiviteterna ökar med åldern. Detta förståeligt enligt mig, då 

komplexiteten på aktiviteterna gör att dessa elever inte längre kan delta på samma sätt 

som sina övriga kamrater. I Brodins forskning finns ett fokus på kognitiva 

funktionsnedsättningar, dock menar jag att elever med ADHD står inför samma 

problematik, nämligen utanförskapet eller exkludering. Brodin (2011) beskriver detta 

utanförskap som ett skäl till att exkludering uppstår för dessa elever, men hon beskriver 

också att naturmiljön lindrar detta. Det kan vara svårt att se varför naturmiljön skulle 

underlätta för elever med funktionsnedsättningar då komplexiteten på aktiviteter inte 

minskar i en naturmiljö. Det finns alltså någon ytligare aspekt av naturmiljön som gör 

inkluderingen högre där för elever med funktionsnedsättningar. Brodin (2011) beskriver 

också att olikheter i en grupp, också underlättar exkludering, så som att blanda kön och 

åldrar. Min tanke är att detta är en aspekt som inte återfinns i klassrummet, men mycket 

mer i naturmiljön. Jag skulle vilja resonera för att det traditionella klassrummet 

möjligtvis gör inkludering svårare, då det oftast består av en homogen grupp (både kön 

och ålder), där olikheter blir mer tydliga. Frågan blir om utomhuspedagogiken kan ändra 

detta faktum, då den oftast består av samma elevgrupp som i traditionell undervisning. 

Detta skulle såklart behövas ges mer specifik forskning för att besvara. Tufvesson och 

Tufvesson (2009) t.ex. har helt andra resonemang hur inkludering för elever med ADHD 

skulle kunna se ut. De menar på att mer traditionella undervisningsmetoder (i klassrum 

med katederundervisning) skulle ge en bättre förutsättning för inkludering för elever med 

koncentrationssvårigheter, där sinnesintryck utifrån ska hållas till så litet som möjligt. 

Det är svårt att tänka sig att Tufvesson och Tufvessons (2009) teorier om inkludering 

skulle fungera med utomhuspedagogik, då det oftast finns mycket mer sinnesintryck som 

skulle potentiellt kunna utgöra ett störningsmoment. Av litteraturstudiens resultat är det 

svårt att bedöma hur faktiskt utomhuspedagogiken ska implementeras för att bli mer 

inkluderande för elever med ADHD i en undervisningssituation. Det är dock tydligt att 

det finns andra fördelar med att ha en naturmiljö till hands under skoltid, då det 

underlättar gemensamma aktiviteter och verkar enligt Brodin (2011) öka livskvaliteten 

och välbefinnandet. 
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6.2.3 Utomhuspedagogik och naturmiljöns möjlighet till ökad koncentration och 

inkludering 

En tidig ambition med litteraturstudien var att även analysera forskning kring 

utomhuspedagogik och sambandet mellan ökad koncentration och ökad inkludering. Jag 

resonerar att dessa två måste ha ett samband, då ökad koncentration leder till en bättre 

möjlighet för dessa elever att inkluderas. Redan tidigt i informationssökningen kunde inte 

någon sådan specifik forskning hittas och litteraturstudien analys fick ett perspektiv där 

arbetsområdena fick stå separat från varandra. Dock kan det fortfarande argumenteras för 

att det finns ett samband mellan dem, och att de samspelar med varandra. Frågan man 

kan ställa sig är om exkluderingen av elever med ADHD ökar deras 

koncentrationssvårigheter eller är det så att koncentrationssvårigheterna ökar 

exkluderingen. Man kan också resonera kring om utomhuspedagogiken kan öka 

koncentrationsförmågan hos elever med ADHD och då är det rimligt att förutsätta att 

elever med dessa svårigheter blir mer inkluderande. Brodin (2011) menar också att det är 

olikheterna hos de funktionshindrade som står till grund för exkluderingen av dessa 

elever. Faber Taylor och Frances (2004, 2009, 2011) och Faber Taylor Frances och 

Sullivan (2001, 2002), påvisar i samtlig forskning att ADHD-symtomen lindras i 

naturnära miljöer, både på fritid och i skolan. I min mening bör ett inkluderingsarbete 

vara lättare när elever med ADHD inte längre ses som annorlunda av den övriga 

elevgruppen, vilket i så fall utomhuspedagogiken verkar kunna åstadkomma.  

6.2.4 Naturmiljön, utomhuspedagogik, ADHD och yrkesverksamheten 

Av resultatet kan jag i min framtida lärarroll se ett värde av att använda 

utomhuspedagogiken som ett stöd för elever med ADHD. Av min bedömning ser jag inte 

någon helhetslösning eller tydlig metodik för att tydligt implementera 

utomhuspedagogiken som ett stöd för elever med ADHD. Dock ser jag fördelarna hos 

utomhuspedagogikens för dessa elever som en bra grund att basera sin undervisning på, 

då det finns mycket evidens för att den ökar koncentrationsförmågan, vad jag förmodar 

inte bara gäller elever med ADHD, utan dör alla elever. Just nu ser jag inte någon tydlig 

evidens på hur utomhuspedagogiken kan hjälpa mig som lärare att bättre inkludera elever 

med ADHD, förutom mitt egna resonemang om ökad koncentrationsförmåga och ökad 

inkludering.  
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6.3 Fortsatt forskning 

Tidigare i litteraturstudiens diskussion fördes ett resonemang om sammanhanget mellan 

utomhuspedagogik, ökad koncentrationsförmåga och inkludering, vilket skulle kunna 

vara intressant att forska vidare i. Detta skulle dock bli för omfattade för ett kommande 

examensarbete, men en annan ingång på fortsatt forskning skulle kunna vara att intervjua 

lärare och deras attityder kring området. I en sådan studie skulle man kunna undersöka 

deras attityd till utomhuspedagogik som verktyg för elever med ADHD och en sådan 

frågeställning skulle kunna formuleras: 

 Hur upplever lärare att elever med ADHD påverkas av utomhuspedagogik i 

undervisningen? Vilka positiva och negativa effekter upplevs som mest 

framträdande? 
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8. Bilaga 

8.1 Tabell över analyserad litteratur 

Författare 
Titel 

Tidskrift 

Publikations år 
Databas 

Syfte Metod/Datain

samling 
Relevant resultat för arbetet  

Faber Taylor, A. & 
Frances, E. K. (2009). 

Children with attention 

deficits concentrate 
better after a walk in the 

park. Journal of 
Attention Disorders. 

12(5), s. 402-409. 

ERIC 

Hur vissa 
miljöer kan 

påverka barn 

med 
koncentrationssv

årigheter. 

Observation, 
elever 

diagnostiserade 

med ADHD. 

Ökad koncentrationsförmåga i 
parker än i stad och villaområden. 

Faber Taylor, A. 
Frances, E. K. & 

Sullivan, W. C. (2002) 

Views of nature and 
self-discipline: 

Evidence from innercity 
children. Journal of 

Environmental 

Psychology, March 
2002, 22(1-2), s. 49-63. 

Goggle Scholar 

Kan närhet till 
naturen öka 

barns 

självdisciplin 
och 

koncentrationsfö
rmåga? 

Intervjuer och 
koncentrationst

ester med barn 

och föräldrar 
från lägenheter 

med varierade 
naturtillgång. 

Flickor visade på positiv effekt med 
direkta naturtillgångar. Pojkar inte 

lika mycket, utan närliggande 

naturtillgångar, lika viktiga. 

Faber Taylor, A. & 

Frances, E. K. (2004) A 

Potential Natural 
Treatment for 

Attention-
Deficit/Hyperactivity 

Disorder: Evidence 

Påverkan på 

mångfald (över 

hela USA) av 
barn  med 

ADHD som 
vistas i 

grönområden. 

Jämförelse av 

49 

fritidsaktivitete
r i naturmiljö 

och 
inomhusmiljö. 

Besvarad av 

Naturmiljön minskade ADHD-

symtom bland kön, socioekonomisk 

tillstånd och ålder. 
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From a National Study. 

The American Journal 
of Public Health, Sept, 

2004, 94(9), s.1580-
1587.Goggle Scholar 

föräldrar till 

barn med 
ADHD. 

Besvarat på 
internet, över 

hela USA. 

Faber Taylor, A. 
Frances, E. K. & 

Sullivan C. W. (2001) 
Coping with ADD: The 

surprising connection to 

green play settings. 
Environment and 

Behavior, Jan 2001, 
33(1), s. 54-77.Goggle 

Scholar 

Koncentrationsf
örmågan kan 

öka enligt 
”Kaplans 

Attention 

Restoration 
Theory” i 

grönområden 
hos vuxna med 

koncentrationssv

årigheter. Gäller 
teorin även 

barn? 

Intervjuer med 
barn (7-12 år) 

med 
koncentrations

svårigheter och 

deras föräldrar. 
Klassrums 

observation av 
4 elever, 10-12 

år. 

Barn och föräldrar rankade 
aktiviteter i grönområden som bäst 

fungerande. Icke-grönområden var 
rankad sämst. 

Tufvesson, C. (2007) 

Concentration 

Difficulties in the 
School Environment - 

with focus on children 
with ADHD, Autism 

and Down's syndrome. 

(Doctoral Dissertation, 
Lund University, 

Environmental and 
Energy Systems 

Studies). 

Goggle Scholar 

Vilka 

miljöaspekter i 

skolan kan 
påverka elevers 

olika 
koncentrationssv

årigheter? 

Intervjuer med 

vuxna som 

arbetar med 
elever med 

svårigheter, 
både i skola 

och 

habilitering. 
Intervjufrågor 

baserade på 
HEI-modellen. 

Barn med ADHD visade på 

negativa effekter där fönster fanns 

att tillgå. Utsikt över byggnad bättre 
än skolgården. Elever med 

svårigheter känsliga för 
sinnesintryck. 

Tufvesson, C. & 

Tufvesson J. (2009) The 
building process as a 

tool towards an all-

inclusive school. A 
Swedish example 

focusing on children 
with defined 

concentration 

difficulties such as 
ADHD, autism and 

Down’s syndrome. 
Journal of Housing and 

the Built Environment, 
2009, 24(1), s. 47-

66.Goggle Scholar 

Hur kan man 

planera en skola 
så den är 

inkluderande för 

elever med 
ADHD, autism 

och Down 
syndrom? 

Dataanalys av 

intervjuer med 
vuxna som 

arbetar med 

elever med 
koncentrations

svårigheter 
(Tufvesson, 

2007). 

Inkluderingsarbetet bör starta redan 

då skolbyggnaden planeras för att 
minska påfrestande sinnesintryck. 

Här är grönområdet en viktig del 

för att sänka påfrestande 
sinnesintryck. 
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Faber Taylor, A. & 

Frances, E. K. (2011) 
Could Exposure to 

Everyday Green Spaces 
Help Treat ADHD? 

Evidence from 

Children’s Play 
Settings. Applied 

Psychology: Health and 
Well‐Being, November 

2011, 3(3), s. 281-303. 

Goggle Scholar 

Kan 

återkommande 
vistelse i 

grönområden 
linda ADHD-

symtom. 

Dataanalys 

över barns 
vanligaste 

lekmiljöer och 
ADHD-

symtomen, 

samt barns bi-
effekter av 

olika 
aktiviteter av 

tidigare 

forskning 
(Faber Taylor, 

A. och 
Frances, E. K. 

2004). 

Barn med ADHD och dess vanor att 

leka utomhus påverkar. Upprepad 
lekmiljö i grönområde lindrar 

ADHD-symtom.  

Brodin, J.  (2011) Kan 
utomhuspedagogik 

stödja lärande och 
inkludering? 

Socialmedicinsk 

tidskrift, 2011, 88(5), s. 
445-458. 

Goggle Scholar 

Kan 
utomhuspedagog

ik stödja lärande 
och inkludering 

för elever med 

intellektuella 
funktionsnedsätt

ningar? 

Dataanalys av 
projektet LIL 

(Learning in 
Motion). 

Utomhuspedagogik stimulerar 
lärande och social inkludering, dock 

saknas ett systematiskt lärande för 
elever med intellektuella 

funktionsnedsättningar. 

Van den Berg, A. E & 

van den Berg, C. G. 

(2011) Comparison of 
children with ADHD in 

a natural 
and built setting. Child: 

care, health and 

development, Maj 2011, 
37(3), s. 430-9. 

Få mer insikt i 

barn med 

diagnosen 
ADHD och 

deras påverkan 
på beteende, 

emotionella och 

kognitiva 
funktioner i en 

naturmiljö 
jämfört med en 

byggd miljö. 

12 barn (9-17 

år) (delad i två 

grupper av 6) 
från 

behandlings-
bondgårdar för 

barn med 

ADHD. 
Systematisk 

observation, 
frågor och 

olika tester 

kring 
koncentration, 

humör.  

Ökad koncentration i naturmiljön 

(Öppen skog). En av barngruppen 

upplevde skogen mer positivt, den 
andra gruppen ställde sig neutral till 

båda miljöerna, dock påvisades mer 
icke-social, aggressivt, impulsivt 

och hyperaktivt betedde samt 

koncentrationssvårigheter i den 
byggda miljön. Överlag visade 

barnen på en konstant högre 
fungerande nivå i den naturliga 

miljön. 

Dadvand, P., 

Nieuwenhuijsen, M. J., 

Esnaola, M., Forns, J., 
Basagaña, X., Alvarez-

Pedrerol, M., Rivas, I., 
López-Vicentea, M., De 

Castro Pascual, M., Su, 
J., Jerrett, M., Querol, 

X., & Sunyer J. (2015) 

Sambandet 

mellan 

exponering av 
naturmiljöer 

kring hem, 
vägen till skolan 

och skolan och 
ökad kognitiva 

funktioner bland 

Kognitiva 

tester på 2, 593 

elever i 
åldrarna 7-10 

år under en 12 
månaders tid 

med repeterade 
test var 3:e 

månad.  

Positiv påverkan på kognitiv 

utveckling kopplat till naturmiljöer, 

men även nedsatta utsläpp i 
naturmiljöer ger upphov till bättre 

utvecklade av kognitiva funktioner.  
Elever påvisade förbättrat 

arbetsminne och minskade 
koncentrationssvårigheter i 

omgivningar med mer naturmiljö. 
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Green spaces and 

cognitive development 
in primary 

schoolchildren. 
Proceedings of the 

National Academy of 

Sciences, 112(26), s. 
7937-7942. 

elever i 

grundskolan.  

 

 


