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Titel /emne 

 

 UDSYN  

Hvordan arbejdes der med FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable 
Development Goals (SDGs)) i outdoor daginstitutioner? 

Navn teamdeltager Karen Møller-Jensen, Program for Outdoorpædagogik, Via UC 

Dato for sidste 

søgning  

3/3 2020  

Baggrund  

 

Pædagoger i daginstitutioner er faglige nøglepersoner som har betydning for 

samfundsudviklingen, udvikling af børn og børns medbestemmelse1  og jf. artikel 12 i FN´s 

Børnekonvention. (‘Børnekonventionen FN - Bekendtgørelse Af FN-Konvention Af 20. 

november 1989 Om Barnets Rettigheder (* 1) - Retsinformation.Dk’ n.d.). 

Projektet vil undersøge outdoorpædagogikken med fokus på små børns dannelse i FN´s 17 

verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals (SDGs)) (‘Sustainable 

Development Goals - Wikipedia’ n.d.) .  

Pædagogikken og pædagoger i dagtilbud kan skabe rammerne for og understøtte barnets  

individuelle bæredygtige dannelse og børns dannelse i praksisfællesskaber (Månsson 2019). 

Outdoorpædagogikken i Danmarks dagtilbud indeholder felterne natur, udeliv og science 

(Ejbye-Ernst 2019),  som en trehjørnet samfundsmæssig og pædagogisk opgave, hvori 

dannelse til FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling kan foregå og herunder varetage 

børns perspektiver  (Ärlemalm-Hagsér 2013) (Waller et al. 2017, 213–28). 

Der er fokus på afgrænsede dele af FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling indenfor natur, 

udeliv og science og herunder det som er betydningsfuldt for børnene i dagtilbud inspireret 

af  samt hvordan pædagoger og daginstitutioner ledelsesmæssigt og systematisk kan virke i 

området i hverdagens outdoor pædagogik.   

Emnet er relevant for at udvikle pædagogikken til i praksis at bevæge sig til bevidst at 

varetage pædagogik i et forholdsvis nyt fagligt område:  FN´s verdensmål for bæredygtig 

udvikling. Hensigten er at udvikle outdoor pædagogik i praksis så pædagoger bevidst skaber 

rammerne for og understøtter børns formelle og uformelle læring og de samfundsmæssige 

mål i FN´s nye verdensmål for bæredygtig udvikling.  

Der er behov og fokus på at kvalitets udvikle pædagogisk praksis og uddannelse af 

pædagoger.  

Indkredsning af relevante begreber: 

Pædagoger:  

Pædagogik:  

Outdoorpædagogik:  

Natur: 

Udeliv: 

Science: 

Daginstitutioner: 

Børns medbestemmelse:  

Samfundsudvikling: 
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Dannelse: 

Læring:  

FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling: (Sustainable Development Goals (SDGs)): 

Bæredygtighed: 

Bæredygtig udvikling:  

Understøtte: 

Børn og unges praksisfællesskaber:  

Scoping review: 

Kvalitative interviews: 

Pilotprojekt: 

Etnografisk feltarbejde:  

Interventionsstudie: 

Aktionsforskning; 

Aktionslæring:   

Undersøgelsens faser:  

 Første trin forår 2020 er en undersøgelse gennem scoping review (Pedersen 2017, 

105–18) for at få identificeret begreber, forskning og hovedtyper af tilgængelig viden. 

Formålet er at skabe et overblik over den eksisterende litteratur inden for området dagtilbud, 

outdoor og pædagogik samt FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling. Så der fremkaldes 

et blik over hvad der er skrevet om emnet, hvad der er manglende viden om og potentielle 

nye forståelser vedrørende emnet.   

Analyse af dette review er indledningen til fonds ansøgning.   Projekt arbejder tidligt og 

løbende med skriftlig formidling.  Review analysen danner f.eks. afsæt til at beskrive og søge 

midler til et interventionsstudie, hvor der søges fonds midler f.eks. i Merkur, Nordea og 

Rockwool fonden. 

Andet trin efterår 2020 er gennemførsel af kvalitative interview (Kvale and Brinkmann 

2015) evt. suppleret med etnografiske observationer med pædagoger i udvalgte outdoor 

daginstitutioner. Der kan udarbejdes illustrative cases eller fortællinger om pædagogers 

arbejde med området.  

I denne periode indarbejdes mulighed for at udvalgte studerende på Pædagoguddannelsen 

Holstebro VIA UC som en del af bachelorprojekt eller valgmodul natur og udeliv tilknyttes 

som studentermedhjælper/e.  Rammevilkår for pædagog studentermedhjælper/e aftales 

med programkoordinator Outdoorpædagogik VIA UC Karen S. Barfod og leder af 

Pædagoguddannelsen Holstebro René Deleuran.  
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Tredje trin er formidling dvs. en sammenfatning af review analyse og kvalitative 

interviews / observationer på engelsk til videnskabelig VIA Outdoorpædagogik artikel 

i tidsskrift tilknyttet BFI listen.  I f.eks. Education 3-13, Perspectives in Learning eller lign.   

I afslutningen af skriveprocessen proces kvalitetssikres engelsk skrivning gennem en 

proofreading.  

Denne artikel danner også afsæt til at beskrive og søge midler til et  Fjerde trin som er et 

interventionsstudie, hvor der også søges fondsmidler f.eks. i Merkur, Nordea, Plum, 

Rockwool fonde. Interventionsstudiet er et etnografisk feltarbejde omkring det tema som 

review og kvalitative interview peger i retning af at undersøge dybere og foregår med  praksis 

nær aktionsforskning og aktionslæring for deltagende institutioner og pædagoger: Studiet vil 

udarbejde anbefalinger til hvordan pædagoger så kan gøre!  Tanken er at interventionsstudie 

forankres lokalt f.eks. i Holstebro Kommune som partner i det etnografiske feltarbejde.  De 

kan også være kommuner i Danmarks som allerede arbejder med FN´s verdensmål.  

Forløbet af undersøgelse er: planlægning, indsats, intervention med pædagoger og børn, 

opsamling/evaluering/ refleksioner/perspektiver og efterfølgende kulturanalyse (Hastrup, 

Rubow, and Tjørnhøj-Thomsen 2011) Og formidling herunder den danske kontekst 

beskrivelse  i engelsk videnskabelig artikel f.eks. Perspectives in Learning / Education 3-

13  og om muligt i mediefiler med anbefalinger til evt. en kort artikel/håndbog til fagblad f.eks. 

Bupl om: Hvordan gør pædagoger så!   
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Illustration of the projects processes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøgelsens 

fokus 

 

Undersøgelsens fokus præciseres, så det tydeligt fremgår hvad, der skal undersøges og 

dermed hvad, der skal søges litteratur til at belyse. 

Børn i daginstitutioner   

Pædagogik 

Natur 

Udeliv  

Science  

Dannelse 

Bæredygtighed 

Børns medbestemmelse 

PICO  (Participants, Interest, Context) søgestrategi ved kvalitative reviews foretages og 

de udvalgte deltagere, interessefelt og  konteksten er oplistet i nedenstående tabel:  

Scoping review  

 Spring 2020 

Literature study 

analysis review  

Article BFI-list  

Spring/ Summer 

2020 

VIA OUT article BFI list  

Spring 2021  

Qualitative interview / 

Observation i outdoor 

Kindergarten 

 “discover the gaps of 

knowledge” 

Pilot study  

Autumn 2020 

Intervention (ethnographic participant-observation and action) study. 

And analysis and article BFI-list / media documentation. Recommendation’s “How to do it” 

Autumn 2021 

Describe and fundraising an intervention study   Spring 2021  

Analysis 
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Participants Interest /fænomen Context /kontekst 

Children in 
Kindergarten 
Pedagogical staff 
 

Educational practice 
with   UN Sustainable 
Development Goals 
(SDGs) 

 International  
 Denmark  
 

1. Early Childhood/ 
Children/ 
Kindergarten  

2. Preschools 
3. Pedagogical staff  
4. Pedagogy 
5. Social worker 
6. Teacher 
7. Pedagogical  
 
 

1. Kindergarten 
AND 

2. Outdoor AND  
3. Pedagogy  OR 

Educational  AND  
4. Sustainability 

 
Additionals:  

5. Pedagogical 
method  

6. Outdoor education  
7. Educational 

method  
8. Educational 

process 
9. Early Childhood  
10. Nature 
11. Science 
12. Pedagogic pra*  
13. Sustain* 
14. Children learning 

in environments 
15. Nature-

connectedness  
16. Preschool  
17. Sustainable 

development  
18. Early Childhood 

education  
19. Experimental 

learning outdoor 
 

1. Kindergarten  
2. Pre-schools  
3. Dagtilbudsloven 

 

 

Kriterier for valg og 

fravalg af artikler 

 

PICO beskriver in- og eksklusionskriterier, der er relevante for søgningen.  

Scientific articles considering:  

Kindergarten / Preschools / Primary schools/Børnehavebørn AND  

Outdoor AND  

Pedagogy OR educational  

Time period: 2015-2020  

Daily pedagogical activities / processes in Kindergarten  

National and international 

 

Literature analysis, ethnographic fieldwork and cultural analysis 

Important and other forms of information/ articles can be selected in other ways 
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Søgestrategi  

 

 

 

Der søges gennem VIA UC-biblioteks databaser indenfor det pædagogiske område og her 
er udvalgt primært Eric og Idunn. Her der findes stor mængde af internationale engelsk 
sproglige videnskabelige artikler. Idunn  fremsøger desuden videnskabelige artikler på 
dansk, norsk, svensk og engelsk.   
De forskellige søgeord er kombineret, der søges på titel, abstract eller keywords.  
1. Kindergarten / Preschools / Primary schools/Børnehavebørn AND  
2. Outdoor AND  
3. Pedagogy OR Educational  AND 
4. Sustainability 
Søgningen er sat ind denne søgematrix hvilket skaber overblik over, hvor artiklerne er fundet.  
Søgematrix:  

Database  Kombination af søgeord Fund  

ERIC 
Artikler primært 
indenfor 
pædagogik og 
undervisning 
 

1. Kindergarten AND 
2. Outdoor AND  
3. Pedagogy OR  
4. Educational 
5. Sustainability 

 
Additionals: 
Environmental 
 
 

 

Idunn 
Nordiske 
videnskabelige 
tidsskrifter 
indenfor det 
pædagogiske, 
socialfaglige, 
samfundsfaglige 
og 
sundhedsfaglige 
område 
 

1. Barnehage OR 
2. Barnehagen AND  
3. Pedagogisk OR  
4. Pedagogikk AND  
5. Utomhus pedagogikk AND 
6. Bærekraftig OR 
 
Additionals:  
Bærekraft 
Miljøvennlig  
Miljø 
Deltakelse 
Demokrati  
Vitenskab 
Natur 

 

 
Skandinavisk 
forskning på 

dagtilbudsområdet 
- NB-ECEC 

NB-ECEC 
 

Kindergarten 
Sustainability  

 

Andre Udvalgt på andre måder det kan være praktiske 
eksempler fra kommuner der arbejder m FN´s 
verdensmål.   
https://www.frontiersin.org/research-
topics?domain=all 

 

 

Udvælgelsesprocedu

re  

De relevante søgeord der skal være tilstede: Der kan være alternativer da der anvendes 
forskelligt sprogbrug men disse er de primære:  
Kindergarten AND  
Outdoor          AND  
Pedagogy OR Educational AND   
Sustainability.  

Kritisk analyse og 

vurdering af artiklerne 

 

Der udarbejdes særskilt dokument med søgeprofil, et dokument med flow diagram over 
søgeproces samt notater vedr.  artikel til og fravalg.  Der redegøres for metode i reviewét  

https://www.bibliotekerne.via.dk/da/page/eric
https://www.bibliotekerne.via.dk/da/side/idunn
https://www.bibliotekerne.via.dk/da/side/skandinavisk-forskning-dagtilbudsomraadet
https://www.bibliotekerne.via.dk/da/side/skandinavisk-forskning-dagtilbudsomraadet
https://www.bibliotekerne.via.dk/da/side/skandinavisk-forskning-dagtilbudsomraadet
https://www.bibliotekerne.via.dk/da/side/skandinavisk-forskning-dagtilbudsomraadet
https://www.bibliotekerne.via.dk/da/side/skandinavisk-forskning-dagtilbudsomraadet
https://www.frontiersin.org/research-topics?domain=all
https://www.frontiersin.org/research-topics?domain=all
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Konklusion  

 

En del af reviewét 

 

Referencer En del af reviewét 

 

Evaluering af 

søgeprocessen / 

refleksioner  

 

 

 

Der udarbejdes særskilt dokument med søgeprofil, et dokument med flow diagram over 

søgeproces samt notater vedr.  artikel til og fravalg. 

Evt. bilag  

Tids- og aktivitetsplan 
Dato 

 Jan 

2020 – 

Dec. 

2020  

Aktiviteter Ressourc

er timer 

tildelt og 

estimeret 

tid:  

KMJ 100 t     

Deltagere 

Januar 9 

2020  

Videnscenterdag Outdoorpædagogik 

Aarhus   

9 KMJ 

Januar 22 

– februar  

Forberedelse og møde vedr.  

projektbeskrivelse:   aftale videre forløb 

med projektbeskrivelse – fokus, formål, 

forbereder søgematrix, scoping review 

samt forskningsdesign, formidling samt 

digital online arbejdsplatform.  

Mendeley, databaser, Eric og Idunn på 

Biblioteksportalen VIA UC. 

Strategi vedr. tilknytning til andre 

projekter samt fundraising.  Afklare 

deadline dato for projektansøgninger i 

fonde.  

 

4 

  

  

  

  

0,5  

 KMJ 

  

  

 

  

 

Februar 

12  

Møde programkoordinator, Karen 

Barfod vedr. hjælp til database søgning 

vedr. projektbeskrivelse. Drøftet med 

René Deleuran:  

Pædagoguddannelsen Holstebro VIA 

UC vil gerne støtte 

studentermedhjælper ideen.  

3 KMJ, 

KSBA 
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Drøfte formidling af review artikel?  

Faglig review? I området 

dagtilbudspædagogik / outdoor.  Til 

praksis – og øjne for Vias 

forskningsambitioner. 

Februar 

10-20 

Udarbejde projektbeskrivelse udkast. 

Læser og skriver notater m.m. 

begyndende indramning af feltet til 

scoping review til mere præcis 

forskningsspørgsmål. 

Har søgt og gennemført kursus i 

referencehåndtering og 

litteratursøgning. (Mendelay og Cat) 

med Mai Aggerbeck  

(‘CAT_søgeproces_vejledning_SIH_2

017 (003).Pdf’, n.d.) 

 Skifter til Zotero d. 15/2 2020 

  

18 

2 

 KMJ 

 

Februar 

21  

Mødes med Karen Barfod Outdoor 

pædagogik koordinator Holstebro.  

Formidlingsplan forår 2020 og efterår 

2020:  Fortælle om projektet på 

Outdoorpædagogisk netværksmøde i 

2020 med oplæg dialog med 

netværket.  Begynde review artikel i 

engelsk. Drøftet med Karen Barfod.   

2  KMJ, 

KSBA 

Februar  Revidere projektbeskrivelse   / 

feedback  

Skabe overblik over arbejdsopgaver 

efterår 2020 / drøfte med Karen Barfod  

 4 

 

2 

  

25 

februar  

Campus Ikast med Bibliotekar Claus 

Bjerg. Søge matrix og søgestrenge   i 

gang systematisk med 

referencesystem Zotero. 

7:30- 10 3 

Marts   

3 marts  

 Data søgning  

Datasøgning Campus Ikast med 

Bibliotekar Claus Bjerg  

 

7:30 – 10   

 

3  
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Læser review og notat skrivning i 

Zotero.   Påbegynde artikel skriv. 

F.eks. den danske kontekst. 

Litteraturanalyse:  Evt.  fundraising  

April  

7 /4  

Skypemøde i outdoorvidenscenter  9-12  3 

April   Læse review – notatskrivning. 

Litteraturanalyse. ”Hvilket 

forskningsspørgsmål kalder på 

research”   i et etnografisk feltarbejde 

med deltager-observation og 

efterfølgende kulturanalyse.   

Analysestrategi og formidling strategi.  

Open acces:   Formidlingsplan.  

Artikel forsøges antaget og 

offentliggjort til forskningsmæssig 

anerkendt tidsskrift vedr. 

Professionuddannelse. Dagtilbud/ 

outdoor i engelsk tidsskrift for f.eks. 

Education 3-13, Perspectives in 

Learning eller lign. BFI-niveau 1.  

    

Maj  Skrive artikel. 

Formidle projekts d. 19/5 på 

Outdoorpædagogiks netværksmøde 

på  Karpenhøj.  Er pga. covid-19  

restriktioner flyttet til efterår 2020.  

    

Juni  Artikel færdig – planlægge lokalt 

etnografisk feltarbejde og med brug af 

studerende som forskningsassistenter 

Ba- projekt evt. som en studiekreds.   

    

Juli   Sommerferie      

Forår 

2020   

  100  Anven

dt i alt  

August  Inddragelse i studenternetværk på 

Campus 

Holstebro forskningsassistenter / 

studiekreds udvalgte studerende.  

 2   
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studiekreds.  
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5  

 

5 

  

Oktober        

Novembe

r  

Interview og notatskrivning. Interview 

af børn/personalegruppe af 1-4 

deltagere.   

4 

  

  

 Novemb

er 

Formidling af projekt fund og 

perspektiver skriver engelsk artikel. 

Max. 4 sider faglig akademisk artikel m. 

5-10 referencer.  BFI-niveau 1.  

30    

 Decemb

er 

Skrive artikel   24   

 Decemb

er  

Afslutning      

 Efterår 

2020  

  100 t   

    I alt 200t    

Forår 

2021 

Interventionsprojekt Etnografisk 

feltarbejde, praksisnært, samt 

studentermedhjælpere.    
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