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1 INLEDNING 

Användningen av utomhusmiljön för lärande i småbarnspedagogiken och i skolan har 

blivit en växande trend de senaste fem åren. Både skolans förnyelse av läroplanen som 

togs i bruk 2016 och Grunderna för planen för småbarnspedagogik som trädde i kraft 

2018 betonar att undervisningen ska ske i varierande lärmiljöer. (Utbildningsstyrelsen 

2014; Utbildningsstyrelsen 2018a).  

 

Undervisnings- och kulturministeriets (2016 s. 18) rekommendationer för barns fysiska 

aktivitet under åtta år är minst tre timmar per dag. Forskning inom området tyder på att 

barn är mer aktiva ute än inne och utomhusvistelse lockar till lek. Leken anses gynnas 

mer utomhus än inomhus eftersom den är mer fri där. Fysisk aktivitet och rörelse främjar 

barnens funktionsförmåga, livskvalitet och skyddar mot social exkludering. En aktiv 

barndom främjar hälsan och välbefinnandet och sätter grunden till en positiv livsstil. 

(Undervisnings- och kulturministeriet 2016 s. 18, 29)  

 

Sociala relationer och social gemenskap är viktigt för människans grundläggande hälsa. 

Gemenskapen inom småbarnspedagogiken påverkar barnets välmående och en bra ge-

menskap främjar barnets självkänsla, känsla av tillhörighet, sociala färdigheter och lä-

rande samt förebygger mobbning och exkludering. (Hyyppä 2007 s. 77 – 78). Gemen-

skapens trygghet är viktigt för barnets utveckling och lärande. Den småbarnspedagogiska 

verksamhetskulturen skall utgå från en lärande gemenskap där barnet har möjlighet att 

utforska, experimentera och försöka tillsammans medan misslyckanden är tillåtna. (Ut-

bildningsstyrelsen 2018b). Sociokulturella pedagogen Lev Vygotskij (1896 – 1934) me-

nade att lärandet sker i samspel med andra individer - då barnet är aktivt, pedagogiken är 

aktiv och miljön är aktiv (i Lindqvist 1999 s. 73). 

 

Anders Szczepanski (i Trygghansa u.å.), utomhuspedagog och forskare och enhetschef 

vid Linköpings universitet (NCU), menar att det finns vetenskapliga underlag för att kon-

statera att de barn som är ute mera är i genomsnitt mer friska. Utevistelse minskar även 

smittorisken och har visat sig resultera i färre sjukdagar för barnen och personalen. Detta 

är mer aktuellt i och med den Coronapandemi (Covid -19) som råder för tillfället. 
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Det här examensarbetet är en allmän litteraturstudie om hur gemenskapen påverkas i en 

barngrupp då lärandet sker utomhus. Arbetet riktar sig till småbarnspedagogiken och barn 

i åldrarna 1–6. Arbetet baseras till viss del på mitt tidigare examensarbete Utomhuspeda-

gogik som inlärningsmetod – En handbok och fortbildningskvällar för pedagoger i utom-

huspedagogik (2017), arbetet hittas på theseus.fi. 

2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING OCH AVGRÄNSNING 

I det här kapitlet behandlas examensarbetets syfte, frågeställning och avgränsning.  

2.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med examensarbetet är att sammanfatta/kartlägga vad tidigare forskning säger om 

hur utomhuspedagogik påverkar gemenskapen i barngruppen. Genom att ta reda på vad 

forskning säger om hur gemenskapen påverkas av utomhusmiljön som lärmiljö kan det 

ge svar på om utomhuspedagogiken är ett bra alternativ att använda sig mer av i små-

barnspedagogiken än vad som redan görs idag.  Enligt Utbildningsstyrelsen (2018a s. 33 

– 35) ska lärmiljöerna i småbarnspedagogiken vara varierande och locka till lek och lä-

rande. Detta betyder att utomhuspedagogik ska fungera som en lärmiljö. Att använda sig 

av närmiljön och utomhuspedagogik är en möjlighet för alla, fastän förutsättningarna för 

daghemmen ser olika ut beroende på var daghemmet är beläget. Examensarbetets fråge-

ställning är ”hur påverkar utomhuspedagogiken barngruppens gemenskap?”.  

2.2 Arbetets avgränsningar 

I examensarbetet undersöks om och hur utomhuspedagogiken påverkar barngruppens ge-

menskap utgående från tidigare forskning. Lärmiljön, den pedagogiska verksamheten och 

pedagogerna har betydande roller i barnets utveckling och lärande. I det här arbetet ligger 

fokuset på barnen, utemiljön och den pedagogiska praxisen. Jag har valt att inte inkludera 

pedagogernas roll eller att jämföra lärmiljöer eftersom arbetet skulle bli för omfattat. I 

arbetet utgår jag från en pedagogisk utomhusmiljö. Arbetet avgränsas till 
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småbarnspedagogiken och barn i åldrarna 1 – 6 år. Mitt tidigare examensarbete Utom-

huspedagogik som inlärningsmiljö (2017) har kommit att fungera som en grund för denna 

studie.  

3 BAKGRUND 

Mitt tidigare examensarbete (2017) är ett praktikbaserat arbete i uppdrag av Folkhälsan, 

Åboland, vars syfte var att sänka tröskeln för lärare att flytta klassrummet utomhus, mål-

gruppen var pedagoger i grundskolan. Det här arbetet riktar sig däremot till småbarnspe-

dagogikens känsla av gemenskap, om hur lärande utomhus påverkar barngruppens ge-

menskap. I arbetet används allmän litteraturstudie som metod. I det här kapitlet behandlas 

småbarnspedagogiken i Finland och gemenskap som begrepp samt lärmiljöer och begrep-

pet utomhuspedagogik. 

3.1 Småbarnspedagogiken i Finland 

Småbarnspedagogiken är en del av utbildningssystemet i Finland. Fostran, vård och 

undervisning bildar en systematisk och målinriktad helhet. Värdegrunden i småbarnspe-

dagogiken utgör en stor roll i verksamheten och verksamhetskulturen, den baserar sig på 

Förenta nationernas (FN) konventionens allmänna principer om barnens rättigheter och 

utgår från ett socialpedagogiskt synsätt (Utbildningsstyrelsen 2018a s. 20). Verksamheten 

stöder barnets uppväxt, utveckling och lärande samt främjar jämlikhet och likabehandling 

mellan barnen. Betoningen i småbarnspedagogiken ligger på pedagogik där pedagogerna 

utgår från det individuella barnets och barngruppens intressen, styrkor och behov. Barnet 

ska uppmuntras till delaktighet i att planera, utföra och utvärdera den dagliga verksam-

heten. Genom delaktigheten stärks barnets färdigheter i att delta och påverka i samhället. 

(Utbildningsstyrelsen 2020) 

 

Småbarnspedagogiken kan utföras i tre olika verksamhetsformer: daghemsverksamhet, 

familjevård och öppen småbarnspedagogisk verksamhet, som exempelvis lekparksverk-

samhet. De nationella grunderna för småbarnspedagogik, de lokala planerna för små-

barnspedagogik och barnens individuella planer i småbarnspedagogiken utgör enheternas 
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planer för småbarnspedagogik och grunden till verksamheten. (Utbildningsstyrelsen 

2020).  

 

3.2 Gemenskap 

Människan är en social varelse och att vara socialt integrerad är ett av människans behov. 

Cederlund & Berglund (2014 s. 14) beskriver begreppet gemenskap som en subjektiv 

upplevelse av att vara delaktig i olika gemenskaper och att känna tillhörighet till dem, 

vilket bidrar till att individens tillvaro känns betydelsefull. Bent Madsen (i Cederlund & 

Berglund 2014) har sammanfattat fyra socialpedagogiska bildningsgemenskaper där ge-

menskap kategoriseras enligt följande: tillhörighets-, värde-, arbets- och medborgarge-

menskap. Cederlund och Berglund (2014 s. 160) menar att gemenskap kan utgöras av 

familj, vänner, bekanta och kollegor eller av grupper med exempelvis gemensamma in-

tressen.  

 

Markku Hyyppä, neurolog och författare, (2007 s. 31 – 34) beskriver gemenskap som 

något man tillhör och är medlem i. Känslan av att höra hemma, ha personliga relationer 

med andra medlemmar och att känna trygghet är viktiga faktorer för gemenskap. Gemen-

skapen har betydelse för människans identitet och självkänsla. I småbarnspedagogiken 

har barnet rätt att bli sedda och hörda och att bli tagna i beaktande, både som individ och 

som gruppmedlem (Utbildningsstyrelsen 2018a s. 20). I en gemenskap upplever vi att vi 

kan ge något åt någon annan, vilket stärker individens egen självkänsla och är viktigt för 

vårt psykiska välmående. Medlemmarna i en grupp blir medvetna om varandras styrkor, 

utmaningar och behov. Gemenskapen lär sig anpassa sina handlingar och sin verksamhet 

efter medlemmarnas förmågor. ”Vi-andan” skapas då medlemmarna i gemenskapen 

skapar tillit till varandra som ökar gruppens samarbete och strävan efter att nå ett gemen-

samt mål. (Hyyppä 2007 s. 31 – 34). Barnets sociala gemenskap och barnets känsla av att 

tillhöra en grupp och att bli en del av gruppen ska främjas i småbarnspedagogiken (Ut-

bildningsstyrelsen 2018a s. 21).  

 

Enligt Grunden för planen för småbarnspedagogik (2018) har gruppen stor betydelse för 

barnens lärande. Verksamheten i småbarnspedagogiken ska utgå från en lärande 
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gemenskap där barnen och pedagogerna lär sig och utvecklas tillsammans, både med och 

av varandra (Utbildningsstyrelsen 2018a s. 30). Davidsson och Juslin (2016 s. 37) menar 

att i alla grupper, inklusive barngrupper, skapas en gruppkultur och normer där olika so-

ciala regler förekommer, till exempel hur lekar leks, hur roller fördelas och hur samspelet 

mellan individerna, barnen, fungerar. Individens upplevelse av sin egen status i gruppen 

har en betydande roll för hur barnet ser på sig själv och hur hen värderar sina relationer 

(Davidsson och Juslin 2016 s. 37). 

 

Enligt ett socialpedagogiskt synsätt sker lärande i samspel genom individens aktiva del-

tagande (Cederlund & Berglund 2014 s. 48). Tidiga pedagoger och forskare inom området 

som teoretikern Jean Piaget och pedagogen Lev Vygotskij understöder det socialpedago-

giska synsättet om att barn lär sig i samspel med andra och med sin miljö. De anser att 

människan föds som en social varelse och söker sig till sociala sammanhang där lärande 

och utveckling sker. (Halpenny & Pettersen 2015 s. 11 – 12; Lindqvist 1999).  

 

Som den sociala varelsen människan är har barn ett stort behov av att känna tillhörighet i 

gruppen och att bygga relationer. Forster (2013 s. 274) menar att vänskapsrelationer och 

gemenskap är ett villkor för att ett barn ska må bra och utvecklas. Leken har en central 

roll i småbarnspedagogiken och pedagogerna ska främja en lärmiljö och en verksamhets-

kultur som lockar till lek (Utbildningsstyrelsen 2018a s. 22). Martin Forster (2013 s. 276 

– 277) tar upp att med hjälp av rollekar främjas barnets sociala färdigheter och menar att 

om barnet har bristande sociala färdigheter och inte tränar färdigheterna kan det ha svårt 

att få eller upprätthålla kamratskap och riskerar för att bli utanför gruppen. Gemenskap 

uppstår oftast i aktiviteter som kräver samarbete. Davidsson och Juslin (2016 s. 38 – 39) 

påstår att leken är det mest naturliga sättet att stärka gruppdynamiken. I leken tränar bar-

net sitt sociala samspel och genom att delta i gemenskapen utvecklar barnets empatiför-

måga och respekt för andra. I en gemenskap utvecklar barnet ett socialt gehör och en 

förmåga att forma sociala relationer. Forster (2013 s. 274) tar upp att ett barn som får 

träna samspel med andra utvecklar de sociala och emotionella färdigheterna och upplever 

en känsla av sammanhang.  

 

Fantasileken har stor betydelse för barnets utveckling, speciellt sociodramatisk lek, som 

enligt Piaget (i Kragh-Müller 2010 m.fl. s. 82 – 83) är den mest utvecklade formen av 
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fantasilek. I den sociodramatiska leken är samspelet mellan barnen nödvändigt och då 

leken fungerar bildas ett s.k. leksamhälle. Barnen ska i småbarnspedagogiken uppmuntras 

till att använda sin och gemenskapens fantasi, kreativitet och uttrycksförmåga samt upp-

muntras till att experimentera och uppleva tillsammans (Utbildningsstyrelsen 2018a s. 

31). Alla barn besitter dock inte samma färdigheter för att klara av att ta plats och hitta 

sin plats i gruppen och kräver då stöd av vuxna. Att skapa ett positivt klimat och arbetssätt 

som leder till färre konflikter stärker barnets delaktighet och känsla av tillhörighet och 

utvecklar barnets sociala och kommunikativa färdigheter. (Davidsson & Julin 2016 s. 39) 

3.3 Småbarnspedagogikens lärmiljöer  

Miljön barnet rör sig i har stor betydelse för barnets utveckling och lärande. Lärmiljöerna 

i småbarnspedagogiken ska vara varierande, trygga och hälsosamma. De ska främja bar-

nets lärande och utveckling. I Grunden för planen för småbarnspedagogiken (2018) om-

fattar begreppet lärmiljö den fysiska, psykiska och sociala dimensionen. Med lärmiljöer 

avses lokaler, platser, gemenskaper, metoder, redskap och tillbehör som stöder barnets 

utveckling och lärande, både inomhus och utomhus. Miljöerna ska både anpassas efter 

det individuella barnets behov och efter gruppens behov. (Utbildningsstyrelsen 2018a s 

17, 33, 59). Lärmiljön kan ses som den tredje pedagogen där barnen bjuds in i en lekfull, 

kreativ värld och får skapa upplevelser och erfarenheter. Miljön behöver anpassas efter 

det individuella barnet, där barnet kan leka, integrera och kommunicera med andra. 

(Kragh-Müller m.fl. 2010 s. 81).  

 

Barnets naturliga nyfikenhet och upptäckarlust ska stödjas i undervisningen i småbarns-

pedagogiken. Trygga miljöer stärker barnets självkänsla och utveckling av sociala färdig-

heter samt förmågan att lära sig. Lärmiljöerna utformas tillsammans med barnen och er-

bjuder meningsfull sysselsättning som möjliggör mångsidiga aktiviteter, fysiska aktivite-

ter och lugn och ro. Världen ska kunna utforskas av barnen med hjälp av hela kroppen 

och barnens alla sinnen. Naturen, gården och närmiljön är också lärmiljöer som ska an-

vändas och utnyttjas för fysiska aktiviteter, naturupplevelser och lärande. (Utbildnings-

styrelsen 2018a s. 23, 33 – 34) 
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”Den närbelägna naturen och den byggda miljön är både föremål för lärande och 

lärmiljöer” – Grunden för planen för småbarnspedagogik (2018 s 49) 

 

Lärandet kan ske både inomhus och utomhus. Som tidigare nämnts, har leken en central 

roll i barnets utveckling för barnets sociala färdigheter samt barnets utveckling för att 

hantera stress. När miljön är anpassad efter barnets förmåga har barnet större möjligheter 

att hantera problem eftersom barnet då kan anpassa sig till situationen. (Kragh-Müller 

m.fl. 2010 s. 82) 

3.4 Utomhuspedagogik som lärmiljö 

Utomhuspedagogik handlar om lärande som sker utanför fyra väggar och tak, vilket be-

tyder utomhus. Det utomhuspedagogiska förhållningssättet syftar till växelverkan mellan 

upplevelse och reflektioner grundat på konkreta erfarenheter där lärandet sker i samhälls-

liv, natur- och kulturlandskap (Szczepanski 2017). Miljön bidrar till en kreativ och skap-

ande miljö där individernas styrkor kan komma till uttryck. Anders Szczepanski (i Dahl-

gren m.fl. 2007 s. 24) menar dock att rörelseintensiva lärmiljöer minskar i attraktiva bo-

stadsområden och att lekparkens staket kan skapa ett hinder mellan människan och om-

världen. Trädgårdar, parker eller skogen är exempel på platser där utomhuspedagogik kan 

komma till uttryck. Enligt Szczepanski (i Dahlgren m.fl. 2007 s. 9) ser daghem och för-

skolor inomhus- och utomhuspedagogiken som en helhet, vilket eftersträvas. I begreppet 

utomhuspedagogik ligger en underförstådd uppmaning till rörelseaktivt lärande. Miljön 

sätter kroppen i rörelse, kroppen sätter sedan tanken i rörelse och den kroppsliga aktivi-

teten främjar hälsan. Hälsa och lärande hör ihop, hävdar Szczepanski. Att lära med alla 

sinnen är en kärnpunkt för utomhuspedagogiken och miljön anses främja individens hälsa 

och välmående. Szczepanski menar att ”Ett friskt landskap ger friska människor”. (Dahl-

gren m.fl. 2007 s. 12–23, 27; Brügge, Glantz, & Sandell 2011 s. 25 – 26) 

 

Enligt Nina Nelson, överläkare och verksamhetschef vid Barnkliniken på Linköpings 

Universitetssjukhus, (i Dahlgren m.fl. 2007 s. 105 – 114) är utevistelse ett förebyggande 

sätt att främja det växande barnets hälsa och att stärka på friskfaktorer, vilka grundar sig 

på Aaron Antonovskys syn på hälsa och känsla av sammanhang (KASAM). Nelson me-

nar att många barn kommer mer till rätta i en utemiljö eftersom de då lättare kan rikta och 
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få utlopp för sin energi. Utomhusvistelse och fysisk aktivitet har visat sig ha positiv effekt 

på grupprocesser. De förbättrade grupprocesserna har kännetecknats av minskad stress, 

främjad problemlösning och bättre kommunikation mellan gruppmedlemmarna, vilket 

förebygger social exkludering. (i Dahlgren m.fl. 2007 s. 105 – 114) 

4 TEORETISK REFERENSRAM – SOCIAL TILLHÖRIGHET 

Människan har ett behov av att känna tillhörighet till en gemenskap. Inom sociala gemen-

skaper konstruerar ett barn former av tillhörighet med andra barn. En social gemenskap 

kan ses ur två perspektiv: det första perspektivet är barns egen upplevelse av tillhörighet 

till andra och det andra perspektivet är barngruppens institutionella gemenskap.  I Abra-

ham Maslows behovstrappa hittas gemenskap i mitten av trappan. Harriet Over (2016 s 

4) menar att trappsteget inkluderar människans behov av kärlek och tillhörighet. (Se Figur 

1) (Ackesjö & Persson 2014 s. 8; Gulliksson m.fl. 2015 s. 38) 

 

 

Figur 1 Maslows behovstrappa. 

 

Enligt Over (2016 s. 2) har vi redan som spädbarn ett behov av att uppleva tillhörighet. 

För att uppfylla barnets behov bör positiva interaktioner vara tilltalande. Barnet behöver 

ha möjlighet att integrera med samma individer upprepade gånger och därmed kunna 

skapa långsiktiga stabila band med dem. Tillhörigheten behöver inte innebära komplexa 

former av samarbete utan snarare generell social kontakt. (Over 2016 s. 1) 

 

Martin Endress (i Thomä m.fl. 2014 s. 59) menar att individens upplevelse av tillhörighet 

innebär möjlighet till social integration. Parallellt med möjligheten till social integration 

finns alltid risken för social uteslutning och marginalisering. Kristensen (i Madsen 2006 

s. 142) definierar social marginalisering som en motsats till begreppet social integration. 
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Bristen av upplevelsen av tillhörighet har visat sig ha negativa konsekvenser för barnets 

hälsa och välbefinnande. Redan i småbarnsåldern kan ett barn ligga i riskzonen för mar-

ginalisering. Om barnet har bristande kognitiva eller sociala färdigheter och inte får det 

stödet det behöver av en vuxen finns det en stor risk att barnet ”halkar” efter sina jämnå-

riga kompisar. I äldre ålder kan gapet växa sig större, vilket kan resultera i att barnets 

motivation att utvecklas och lära sig blir bristande, konsekvenserna för detta kan i sin tur 

bli utåtagerande beteende. Även skolgången har visat sig bli lidande om barnets upple-

velse av tillhörighet har varit bristande under småbarnsåren.  (Over 2016 s. 4; Sanandaji 

2017 s. 23).  

 

Etienne Wenger (2000 s. 227 – 228) pratar om tillhörighet i det sociala lärande systemet. 

Han menar att tillhörigheten består av tre dimensioner, dessa är engagemang (engage-

ment), föreställningar (imagination) och anpassning (alignment). Engagemang innebär att 

barnet integrerar med andra, att man kommunicerar och hjälper varandra. Genom enga-

gemanget lär sig även barnet sociala regler och stärker sin självbild. Föreställningar inne-

bär att barnet konstruerar sin självbild, bilder av gemenskap och av omvärlden, vilket sker 

i en kreativ process. Anpassning innebär en dynamisk och gemensam process där delta-

garna skapar gemensamma tolkningar, kompromissar och kommer överens om beslut. 

Dessa tre dimensioner av tillhörighet bildar praktikgemenskap (communities of practice). 

Praktikgemenskap innebär en gemenskap av en grupp människor som arbetar mot ett ge-

mensamt mål. (Wenger 2000 s. 227 – 229) 

 

I småbarnspedagogiken börjar barnet skapa långvariga och stabila vänskapsmönster som 

kännetecknas av frekventa positiva interaktioner, samarbete och engagemang. Barnet 

känner ett starkt behov av att tillhöra relationerna och bedriver därmed beteenden som 

tjänar till upprätthållande av de positiva relationerna. Barnet har enligt forskning visat sig 

anpassa sig till gruppen utgående från barnets föreställningar av gruppens kultur. Barnet 

försöker aktivt motverka social uteslutning. Enligt Over (2016) visar tidigare forskning 

om tillhörighet och konflikter på att barn vill lösa konflikter och förena sig i interaktionen, 

barnet har även visat sig värdera andras försoningsförsök. Sheridan (m.fl. 2010) menar 

att barnets gemenskap består av glädje och uppmuntran samt av tröstande handlingar och 

konflikter. Grupptillhörigheten ger barnet mening samt stärker barnets självidentitet och 
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är en förutsättning för att göra verkligheten mer begriplig. (Over 2016 s. 3 – 4; Gulliksson 

m.fl. 2015 s. 90) 

 

Leken ses som en central arena för social interaktion och tillhörighet. Sheridan m.fl. (2010 

s. 100) menar att barns möjligheter till interaktion sker i ömsesidighet med rum och plats, 

barnets agerande påverkas av miljön. Genom leken utvecklar barnet olika färdigheter, 

detta tas bland annat upp när man pratar om lek ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Den ostrukturerade fantasileken kännetecknas av känsla av samhörighet och tillhörighet 

där leken upplevs som betydelsefull och skapar en känsla av gemenskap. Barn som be-

härskar koordinering, dialog och samarbete har bättre förutsättningar att leka tillsammans 

med andra. Barn med bristande sociala och kognitiva färdigheter behöver stöd av vuxna 

för att främja social integration och känslan av tillhörighet. Det har gjorts studier på att 

barngruppens storlek och personalresurserna är av stor betydelse för främjandet av att 

uppfylla barnets behov av tillhörighet. (Sanandaji 2017 s. 26 – 28; Kragh-Müller m.fl. 

2012 s. 24 – 25, 63, 65; Sheridan m.fl. s. 100) 

5 METOD 

I detta examensarbete används allmän litteraturstudie som metod. I kapitlet behandlas 

metoden allmän litteraturstudie, insamling av material, kriterier, etiska aspekter och ana-

lys.  

5.1 Allmän litteraturstudie 

Vid en allmän litteraturstudie identifierar skribenten en frågeställning och försöker be-

svara frågan genom att söka efter och analysera relevant litteratur. En litteraturstudie ut-

går från relevant vetenskaplig forskning inom ett avgränsat ämne. Litteraturöversikten 

leder till utveckling av nya insikter som är möjligt när bitar av relevant information sätts 

i kontext till annan relevant information. En annan orsak varför litteraturstudier är viktiga 

är att de kan utveckla nya insikter genom att analysera resultaten från studierna igen. 

(Aveyard 2010 s. 6) 
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Att formulera en relevant och tydlig frågeställning är första steget i en litteraturstudie. 

Redan i problemformuleringen avgränsas studien. Därefter formuleras syftet. Syftet skall 

beskriva vad examensarbetet handlar om. Frågeställningen och syftet skall avgränsa vad 

studien skall handla om och vilken litteratur som används. (Friberg 2017 s. 42–44, 144). 

 

Vid en litteraturstudie är det viktigt att överväga artiklarnas validitet. Validiteten, dvs. 

trovärdigheten, övervägs vid jämförelse av andra artiklar som tangerar samma tema. För 

att välja artiklar som är jämförbara med varandra behöver skribenten göra en litteraturav-

gränsning (Aveyard 2010 s. 7). I litteraturavgränsningen bedöms texternas kvalitet. Detta 

resulterar i att en del texter exkluderas och andra texter inkluderas. Artiklarna väljs sys-

tematisk så att frågeställningen kan få ett ”svar”. Till skillnad från en systematisk littera-

turstudie görs i en allmän litteraturstudie ingen avgränsning mellan kvantitativa och kva-

litativa artiklar. Analysen görs utgående från ett strukturerat arbetssätt men är inte lika 

ingående i den allmänna litteraturstudien som i den systematiska. (Friberg 2017 s. 46, 

134, 143) 

 

Vid litteraturstudien bör skribenten vara kritisk i forskningsprocessen. Om skribenten inte 

är kritisk påverkas de val hen gör och så även resultatets trovärdighet. Resultatet skall 

svara på arbetets syfte och om undersökningen genomförs på nytt skall resultatet i stort 

sett vara det samma. (Jacobsen 2007 s. 12) 

5.2 Insamling av material 

Materialet som används för litteraturstudien är vetenskapliga artiklar och rapporter. Ak-

tuella artiklar och litteratur hittas exempelvis i vetenskapliga tidskrifter som är utgivna av 

högskolor och universitet (Friberg 2017 s. 145). I det här examensarbetet används olika 

databaser så som Google Scholar, Journals.fi, Sage Journals, Academic Search Elite 

(EBSCO) och ERIC. I databaserna har sökord som exempelvis outdoor education, pre-

school och inclusion, community, utomhuspedagogik, småbarnspedagogik, daghem och 

förskola och gemenskap använts. Artikelsökningen har begränsats till artiklar som finns 

publicerade i fulltext och vid möjlighet även till artiklar som är granskade. Årtalet för 

publicering till artikeln begränsades till år 2010 – 2020. I början var tanken att inkludera 

åtta till tio artiklar men de utökades senare till tolv artiklar för att täcka arbetets 
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intresseområde, vilket även resulterade i att sökorden utökades. Tio artiklar där forsk-

ningen är utförd i utomhusmiljön och två artiklar som undersökte barns gemenskap på 

daghemmet i inomhusmiljön inkluderades. 

  

5.3 Kriterier 

För att uppnå resultat och svar på forskningsfrågan begränsas den här studien inte geo-

grafiska områden. Artiklar som är skrivna på språk som jag inte behärskar har exklude-

rats. Därav inkluderas enbart artiklar som är skrivna på svenska, finska och engelska. 

Artiklar som är skrivna för mer än tio år sedan, alltså före år 2010 tas inte med. Artiklarna 

som använts är betraktade ur en socialpedagogisk synvinkel och därmed har artiklar som 

är i ämnesundervisningssyfte även uteslutits, dvs. forskning som tittat på matematiska- 

och språkliga färdigheter etcetera. Eftersom arbetet är inriktat på småbarnspedagogiken 

har målgruppens fokus i artiklarna endast varit barn. 

 

Inkluderingskriterier: 

• Artikeln är skriven på svenska, finska, norska, danska eller engelska 

• Artikeln är skriven år 2010 eller senare 

• Artiklar som handlar om gemenskap  

• Artikel som handlar om lärmiljöer 

• Artikeln ska handla om målgruppen 

• Artikeln kan inkludera personer med funktionsvariationer 

• Artikeln skall vara gratis 

• Artiklar om utomhuspedagogik som lärmiljö 

• Artiklar tillgängliga i fulltext  

• Artiklar som är granskade 

Exkluderingskriterier: 

• Artiklar skrivna på andra språk än svenska, finska och engelska 

• Artiklar som inte svarar på min frågeställning eller syfte 

• Artiklar som inte lyfter fram utomhusmiljön eller gemenskap 

• Artiklar skrivna före år 2010 
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• Artiklar som kostar 

• Artiklar som inte är tillgängliga i fulltext, granskade eller publicerade på veten-

skapliga sidor 

5.4 Etiska aspekter 

Examensarbetet följer god vetenskaplig praxis vid Yrkeshögskolan Arcada. Detta innebär 

att jag inte använder mig av försummelser, plagiat och ansvarslösa förfaranden. Källor, 

citat och text som används i arbetet hänvisas på korrekt sätt med korrekta namngivelser 

och källförteckningen är i enlighet med källhänvisningarna. Hela arbetsprocessen följer 

ärlighet, omsorgsfullhet och noggrannhet. Information undanhålls ej och tolkas inte för 

att gynna mitt eget arbete. (Forskningsetiska delegationen u.å.) 

 

Studien utförs på ett korrektfullt sätt och metoder för dataanskaffning framkommer. I 

bilagorna hänvisas artiklarna och dess författare utförligt. I arbetet använder skribenten 

sig inte av oredlighet, vilket innebär att skribenten inte sprider falsk information eller 

falska resultat. Meningsskiljaktigheter om tolkning och bedömning får förekomma ef-

tersom det ingår i den vetenskapliga debatten. Inga oönskade resultat undanhålls eller 

förvrängs i arbetet. (Forskningsetiska delegationen u.å.). Vid dataanskaffningen har till-

förlitliga databaser använts och likaså artiklar som är kvalitetskontrollerade och godkända 

för denna studie. Jag har varit källkritisk i valet av de artiklar som inkluderats. Utgående 

från min bästa förmåga har de etiska riktlinjerna följts och likaså Arcadas vetenskapliga 

praxis. Litteratur har använts som stöd för studien och hänvisning till litteraturen har skett 

på ett omsorgsfullt sätt. Artiklarna har behandlats hänsynsfullt och avsiktlig plagiering 

eller försummelse av någon annan text eller förvrängning av något resultat har inte av-

siktligt ämnats.  

5.5 Innehållsanalys 

För att göra en analys i en allmän litteraturstudie behöver skribenten läsa igenom de valda 

artiklarna och förstå helheten. Det är även nödvändigt att skribenten sammanfattar artik-

larna och det väsentliga under processens gång. Sammanfattningarna används sedan som 

stöd i analysarbetet. En noggrann redovisning där syfte, metod, resultat, databas, 
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författare etc. framgår skall även utarbetas i analysen. Redovisningen kan exempelvis 

vara i form av en översiktstabell där skribenten skapar en god översikt för det material 

som analyseras. Översikten ger även en struktur för analysen. (Friberg 2017 s. 148) 

 

I den här studien används innehållsanalys som metod. I en innehållsanalys förenklas data 

för att skapa en översikt för att sedan berika data genom att sätta dem i ett större samman-

hang. Skribenten analyserar artiklarnas likheter och skillnader vad resultaten i de valda 

artiklarna säger och tematiserar artiklarna. (Jacobsen 2012 s. 146). Viktiga aspekter att 

även förhålla sig till är om artikeln är kvalitativt eller kvantitativt inriktad. Resultaten i 

kvalitativa artiklar är oftast i form av teman, kategorier eller dylikt medan kvantitativa 

artiklars resultat redovisas i form av statistik, dvs. siffror. Kvalitativa artiklar och kvanti-

tativa artiklar kan på så sätt inte jämföras exakt. Efter att resultaten i de valda artiklarna 

har jämförts kan skribenten sortera resultaten enligt rubriker och på så sätt skapa områden 

för forskningen, som exempelvis gruppdynamik, lärmiljö och lärande. (Friberg 2017 s. 

149) 

 

Av de tolv artiklar som används är tio av tolv artiklar utförda i utomhusmiljön, varav två 

artiklar är utförda i inomhusmiljö. En artikel är en kvantitativ forskning medan de reste-

rande är kvalitativa forskningar. Alla tolv artiklar tar fasta på barnets sociala och kom-

munikativa färdigheter och åtta av de tolv artiklar använder sig av begreppet gemenskap 

eller beskriver de sociala relationerna och interaktionerna på ett sådant sätt som jag upp-

fattar som gemenskap. Användningen av begreppet gemenskap uppfattar jag som mer 

ovanligt i engelskan än i svenskan och jag uppfattar begreppet som att det inte alltid an-

vänds på samma sätt i de olika språken. Utgående från detta har jag därmed tolkat vissa 

artiklars beskrivning av sociala relationer och interaktioner som gemenskap. Flera av de 

artiklarna har studerat barnets välbefinnande, lärande och utveckling i fysisk aktivitet och 

i leken utomhusmiljön. Fyra av forskningarnas syfte var att kartlägga fenomen, situat-

ioner eller olika typer av lek och hur dessa påverkar barnets gemenskap och relationer. 

Tre av artiklarnas syfte var att kartlägga barns eller pedagogers tankar gällande utomhus-

miljön som lärmiljö. Sju av artiklarnas resultat inkluderar, i förhållande till forskningar-

nas syfte, sociala relationer eller gemenskap medan alla artiklar tar till viss mån fasta på 

barnets sociala och kommunikativa färdigheter eller barnets sociala relationer. Fem av 
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artiklarna visar på resultat där leken är en viktig del för barnets lärande och utveckling. 

Två artiklarna utgår från barn med intellektuella eller fysiska funktionsnedsättningar.   

 

Utgående från detta har kategorier utformats som stöder examensarbetets frågeställning 

(Se figur 2 kap. 6). För att skapa en översikt av litteraturstudien redovisas de använda 

artiklarna i två översiktstabeller, som publiceras i bilagorna. I Översiktstabell 1 (se Bilaga 

1) presenteras databas, sökord, årtal, författare, träffar respektive använda träffar och ar-

tikelns titel. I Översiktstabell 2 (se Bilaga 2) redovisas artikelns titel, artikelns numrering 

(som används som källhänvisning), metod, syfte och resultat.  

6 RESULTAT 

I det här kapitlet redovisas och analyseras den allmänna litteraturstudiens resultat. Inne-

hållet i artiklarna kategoriseras för att uppnå svar på arbetets syfte och frågeställning. 

Kategorierna utformades från det som är väsentligt för arbetes syfte och utgående från 

teman som upprepas i de olika artiklarna. Resultatet avgränsas till vad som anses vara 

relevant för denna studie. Först synliggörs artiklarnas likheter och olikheter för att sedan 

analysera likheterna i artiklarna. Jag övervägde att endast kategorisera artiklarna och de-

ras innehåll enligt utomhusmiljö och gemenskap men beslöt sedan att även kategorisera 

dem i sociala färdigheter och relationer då främjandet av dessa färdigheter är betydande 

för barngruppens gemenskap. Kategorierna behandlas i den ordning som jag anser är re-

levant. Arbetets utgångspunkt är i den utomhuspedagogiska miljön för att synliggöra hur 

miljön anses påverka gemenskapen, därav behandlas kategorierna i följande ordning: ut-

omhusmiljön, sociala färdigheter och gemenskap och relationer (Se Figur 2). 

 

Figur 2 Kategorisering i resultatredovisning 
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Artiklarna är numrerade och hänvisas genom artikelns nummer. Artiklarnas numrering 

(x) redovisas i tabellen i bilaga 2 genom ”Artikel X” och artikeln hänvisas till i endast 

dess numrering. I alla utom två artiklar har studien utförts utomhus, dessa är artiklarna 1 

– 7, 11 och 12. Artikel 9 och 10 är genomförda i innemiljön. Artikel 1 – 5, 7, 8, 11 och 

12 behandlar utomhusmiljön och utgör därmed den kategorin. Alla artiklar tar till viss del 

upp barnets utveckling av kommunikativa och sociala färdigheter men i kategorin sociala 

färdigheter inkluderas artiklarna 1 – 3, 6, 7 och 11. Artikel 1 och 3 – 12 utgör kategorin 

gemenskap och relationer.  

6.1 Resultatredovisning 

I det här kapitlet redovisas resultatet från den allmänna litteraturstudien i ovanstående 

kategorier. Som tidigare nämndes redovisas resultatet i följande ordning: Utomhusmiljön, 

sociala färdigheter och gemenskap och relationer. 

6.1.1 Utomhusmiljön 

Beslutsfattare, pedagoger och barn ser utomhusmiljön som en plats med hög status och 

som en fördelaktig lärmiljö som ger flera möjligheter till lärande och utveckling (11). 

Utomhusmiljön erbjuder ett stort antal valmöjligheter som inte finns inomhus (3). Läran-

det utomhus handlar om att lära med alla sinnen. Miljö- och utbildningsinstanser ska upp-

muntra barn till att utforska, navigera och utforma sina miljöer. Naturliga miljöer erbjuder 

en mångfald av stimulans som bidrar till att alla sinnen aktiveras (2, 7). Utomhusmiljön 

ses som en plats som främjar barns lek och lärande, främjar barns fysiska och psykiska 

välbefinnande, främjar barns risktagande och säkerhet och bildar barns åsikter och attity-

der till miljön. I utemiljön får barnet undersöka, utforska och reflektera i interaktion med 

andra och med samhället. (1, 8, 11). 

 

För att utomhusmiljön ska tilltala barnen behöver utrustning och material vara tillgängliga 

och underlätta utmaningar och främja socialt engagemang (3). Utomhusmiljön behöver 

även erbjuda barnet positiv risktagning och upphetsning, vilket idag ofta är en bristvara i 

dagens sterila miljöer (3, 5). Utevistelsen främjar barnets risktagning (12). I miljön gäller 

det att hitta en balans mellan barns upplevelse av trygghet och igenkänning respektive 
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utforskande och spänning (12). Miljön behöver erbjuda både platser att koppla av på och 

platser där lärande kan ske (3). En pedagogisk utomhusmiljö underlättar fysiska leksitu-

ationer som skapar utmaningar, variationer, autonomi och sociala relationer (5). När lek-

platser byggs tas sällan barn med fysiska funktionsvariationer i beaktande (2). 

 

Att möjliggöra att barnet kan röra sig fritt i den miljö där lärandet sker är viktigt för bar-

nets fysiska, psykiska och sociala hälsa (2, 11). Utomhusmiljön stöder och utvecklar bar-

nets självbild och stöder barnets kunskaper om sig själv som en biologisk och social va-

relse. Utomhusmiljön är viktig för barnets utveckling och välbefinnande och erbjuder 

många möjligheter för barnets lärande och utveckling. Upplevelser ute förbättrar de aka-

demiska prestationerna och barnets fysiska aktivitet, sociala interaktioner och emotionellt 

välbefinnande (3, 4, 7).  

 

De flesta barn upplever att det är positivt att vara ute och leka och att leken är central ute 

(4). Trots att många barn föredrar utomhusmiljön behöver det inte betyda att alla gör det. 

Utomhusmiljön erbjuder platser för social interaktion, vilket barn visat hög uppskattning 

för. (3) 

6.1.2 Sociala färdigheter 

Pedagoger ansåg i artikel 1 att barns sociala färdigheter utvecklas mest då barnet ägnar 

sig åt rörelseupplevelser genom den fria leken och menar att utomhusleken är viktig för 

barns sociala och emotionella lärande. Rörelse och gest är nödvändiga för optimal kogni-

tiv och kommunikativ utveckling hos ett barn (2). Enligt artikel 6 deltar barn med goda 

sociala färdigheter i en mer utvecklad fantasilek men leken stöder också barnets utveckl-

ing av de sociala färdigheterna. I miljön är det viktigt att barnen känner sig trygga och får 

vara i kontakt med andra (11) och att barnen får experimentera i sociala situationer (7). 

Vid en bra utomhusmiljö växer barnets sociala engagemang. Utemiljön ger större möjlig-

heter för barnets utövande av rollekar då barnet kan välja var det umgås och med vem det 

umgås. En kreativ utomhusmiljö främjar barnets interaktioner och lek medan en bristande 

utomhusmiljö kan leda till uttråkning, vilket kan resultera i negativt beteende. (3) 
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6.1.3 Gemenskap och relationer 

Aktiviteter utomhus främjar kommunikation, ostrukturerade sociala interaktioner och in-

tegration. I utomhusmiljön får barnen utöva rollekar i en stor bredd i och med att det finns 

valmöjligheter gällande material, platser och lekkompisar. (3, 4, 6, 7). Ett motiverande 

klimat kan främja medverkan, upplevelse av mening och en hög grad av tillfredsställelse. 

Då barnet aktivt får medverka tillsammans med andra i utemiljön främjas barnets välbe-

finnande. (5). 

 

Utomhusmiljön erbjuder många möjligheter till engagemang och främjar en fantasilek 

där barnet kan undersöka, reflektera och utforska tillsammans. Barnet har möjlighet att 

lösa problem och utforska relationer, både med andra barn och med själva miljön. (6, 8). 

Konflikter tycks minska i uterummet (12).  

 

Då barnet rör sig utomhus integrerar hen även med samhället (1, 11). I utomhusmiljön 

utvecklar barnet en medvetenhet om samhället och om människans påverkan på miljön 

samt om hur levnadsförhållanden är beroende av varandra (8). Mötet med naturen påver-

kar gruppens sociala och kulturella kontext (12). Barnens relation till kultur handlar inte 

enbart om anpassning utan även om adoption, återupptäckt och konstruktion. Barnen strä-

var till att tolka och förstå den omgivande kulturen (9).  

 

Möjligheten för barnet att kontinuerligt integrera med andra under utomhusleken bidrar 

till att barnet skapar erfarenheter av sig själv, vilket bidrar till en förstärkt självbild (5). 

Att ett barn får känna tillhörighet, skapa relationer och att få dela erfarenheter och få delta 

i dynamiska interaktioner är en viktig drivkraft i en aktivitet (5). Risktagning har även 

visat sig främja gruppdynamiken och stärka barnets självkänsla (12). Den materiella mil-

jön, pedagogisk praxis och sociala relationer spelar en stor roll för att skapa tillhörighet 

(10). 

 

Karjalainen och Puroilas (9) forskning gjordes i inomhusmiljön vid diskussionstillfällen, 

likaså Juutinens (10). Karjalainens och Puroilas forskningsresultat tyder på att glädje och 

humor har visat sig vara en kraft för gemenskapen i vardagen i barngruppen i småbarns-

pedagogiken (9). Juutinen menar att gemenskapen byggs upp verbalt genom att barnen 
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skojar verbalt (10). Barnens gemenskap är inget stabilt fenomen utan det byggs och 

skapas kontinuerligt på nytt (10). Barnens gemenskap går att främja med små medel om 

pedagogerna är medvetna om gemenskapens främjande och hindrande mekanismer (10). 

Främjandet av gemenskap verkar ofta inte vara ett pedagogiskt val utan det kan bra hända 

att gemenskapen uppmärksammas först då uteslutning och mobbning förekommer (10).  

 

 

 

Figur 3 Resultatöversikt 

6.2 Resultatanalys 

Metoden innehållsanalys används för att redogöra resultatanalysen. Innehållsanalysen ut-

går från resultatredovisningen, examensarbetets bakgrundsbeskrivning och den teoretiska 

referensramen. I stort sett används samma kategorier som i resultatredovisningen men jag 

har valt att slå ihop sociala färdigheter, relationer och gemenskap till ett kapitel. Detta 

betyder att resultatanalysen behandlas i två olika delkapitel, utomhuspedagogik och soci-

ala relationer och gemenskap. Ingen av artiklarna har jämfört lärmiljöer, utomhusmiljön 

respektive inomhusmiljön. 

6.2.1 Utomhusmiljön 

Enligt resultatet ses utomhusmiljön som en plats som främjar barnets lek och lärande samt 

barnets välbefinnande både psykiskt och fysiskt. Att barnet kan röra sig fritt är viktigt för 
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barnets hälsa, fysiskt, psykiskt och socialt. Barnet får använda alla sinnen i lärandet i 

utomhusmiljön, detta understöder Sheridan (2010) och Szczepanski (i Dahlgren m.fl. 

2007). (2, 3, 7, 11) 

 

Szczepanski (i Dahlgren m.fl. 2007) menar att lärandet sker i samspel med miljön, akti-

vitet och med den sociala gemenskapen, vilket Sheridan (m.fl. 2010) instämmer med. 

Szczepanski säger att lärmiljön påverkar välbefinnandet, vilket i sin tur påverkar barnets 

lärande. Nelson (i Dahlgren m.fl. 2007) menar att utevistelse stärker barnets hälsa och 

friskfaktorer.  

 

En pedagogisk utomhusmiljö bör erbjuda material, platser och främja socialt engagemang 

samt främja en balans mellan barnets upplevelse av trygghet och spänning. Den pedago-

giska utomhusmiljön främjar barnets fysiska lek och skapar utmaningar, variationer och 

främjar de sociala relationerna. Miljön behöver erbjuda både platser att koppla av på och 

platser där lärande kan ske. Utomhusmiljön behöver även erbjuda barnet positiv risktag-

ning, vilket kan vara en bristvara p.g.a. dagens sterila miljöer. (3, 5, 12). Szczepanski (i 

Dahlgren m.fl. 2007) menar att rörelseintensiva lärmiljöer minskar i attraktiva bostads-

områden och att lekparkens staket kan skapa ett hinder mellan människan och omvärlden. 

Att barnet känner sig trygg i lärmiljön är viktigt för barnets välmående. I Maslows be-

hovstrappa är känslan av trygghet ett av människans grundläggande behov (Se Figur 1).  

6.2.2 Sociala relationer och gemenskap 

Utomhusmiljön erbjuder fler valmöjligheter där barnet kan välja lekplats, material och 

lekkompisar. I den lärmiljön får barn utöva rollekar i en större bredd då det finns flera 

valmöjligheter (3). Martin Forster (2013) anser att med hjälp av rollekar främjas barnets 

sociala färdigheter. Davidsson och Juslin (2016) framhåller att leken är det mest naturliga 

sättet att stärka gemenskapen. Genom lekarna lär sig barnen sociala regler och skapar en 

gruppkultur (Davidsson & Juslin 2016). Forster (2013) menar att om barnet har bristande 

sociala färdigheter och inte tränar färdigheterna kan ett barn ha svårt att få eller upprätt-

hålla kamratskap och riskerar att bli utanför gruppen. Forster (2013) menar att vänner och 

gemenskap är ett av villkoren för att barn ska må bra. Enligt Forster hittar barn ofta vänner 
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i likasinnade eller genom att hitta sammanhang och relationer där barnet kan vara sig 

själv.  

 

Ett motiverande klimat och aktiviteter utomhus som främjar medverkan, känsla av me-

ning och socialt engagemang och inkludering främjar barnets känsla av sammanhang (3, 

4, 5). Sheridan m.fl. (2010) menar att barnens samspel sker i ömsesidighet med miljön. 

Teoretikern Piaget och pedagogen Vygotskij (i Halpenny m.fl. 2015 & Lindqvist 1999) 

understöder detta. Ovannämnda menar att barn lär sig i samspel med andra och med mil-

jön. Enligt Nelson (i Dahlgren m.fl. 2007) har utevistelse och fysisk aktivitet en positiv 

inverkan på grupprocessen. 

 

Utomhusmiljön och positiv risktagning främjar barnets självbild och stöder barnets för-

ståelse om sig själv som en social och biologisk varelse. (4, 12). I utomhusmiljön har 

barnen möjlighet att undersöka och reflektera samt att lösa problem tillsammans med 

varandra och med miljön (8). Artikel 12 menar att konflikter tycks minska i uterummet. 

Nelson (i Dahlgren m.fl. 2007) säger att barnet kan rikta sin energi i utemiljön och att 

utemiljön har visat sig ha en positiv inverkan på grupprocessen. Miljön har visat sig 

främja problemlösning och förbättra kommunikationen. Davidsson och Julin (2016) me-

nar att en positiv miljö och ett positivt arbetssätt leder till att konflikter minskar och att 

barnets delaktighet och känsla av tillhörighet stärks, vilket leder till att barnets sociala 

och kommunikativa färdigheter utvecklas.  

 

Pedagoger ansåg i artikel 1 att barns sociala färdigheter utvecklas mest då barnet ägnar 

sig åt rörelseupplevelser genom den ostrukturerade leken och menar att utomhusleken är 

viktig för barns sociala och emotionella lärande. Rörelse och gest är nödvändiga för op-

timal kognitiv och kommunikativ utveckling hos ett barn (2). Fysisk aktivitet och rörelse 

skyddar mot social exkludering och marginalisering. (Utbildnings- och kulturministeriet 

2016) 

 

Resultatet visar att då ett barn får känna tillhörighet, skapa relationer och dela upplevelser 

i interaktion med andra skapas en drivkraft i aktivitet (5). Forster (2013) menar att ge-

menskap oftast uppstår i aktiviteter som kräver samarbete och inte under individuella 
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prestationer, Hyyppä (2007) instämmer med detta. Hyyppä menar att ”Vi”-andan skapas 

genom barnens samarbete och strävan mot ett gemensamt mål.  

 

I artikel 9 framkommer det att glädje och humor är en kraft för barnets vardagliga gemen-

skap i barngruppen. Enligt Sheridan (m.fl. 2010) består barnets gemenskap av glädje och 

uppmuntran samt av tröstande handlingar och konflikter. I artikel 10 framkommer det att 

barns gemenskap inte är något stabilt fenomen utan att gemenskapen byggs upp och for-

mas kontinuerligt.  

 

Forskningsartiklarna 1, 8, 9 och 12 belyser att utomhusmiljön skapar medvetenhet om 

kulturen och samhället. Då barnet rör sig utomhus integrerar barnet med samhället och 

en större medvetenhet utvecklas. Barnet skapar förståelse för människans påverkan på 

miljön. Barnet strävar till att tolka och förstå den omgivande kulturen och barnets relation 

till kultur handlar om anpassning, adoption, återupptäckt och konstruktion. Naturmötet 

påverkar gruppens sociala och kulturella kontext. Sheridan (m.fl. 2010) menar att gemen-

skapens kultur är en plats där barnet prövar, tolkar och konstruerar kulturen i miljön. 

Szczepanski (i Dahlgren m.fl. 2007) tar upp att samhället behöver främja naturliga utom-

husmiljöer där barnet kan skapa förståelse för den kulturella och biologiska mångfalden.  

7 DISKUSSION 

I det här kapitlet diskuteras det hur resultatet besvarar examensarbetets syfte och fråge-

ställning i förhållande till den teoretiska referensramen, social tillhörighet, samt hur me-

toden allmän litteraturstudie uppfyller sitt syfte. Även förslag på vidare forskning tas upp. 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet i examensarbetet var att kartlägga vad tidigare forskning säger om hur utomhuspe-

dagogik påverkar barngruppens gemenskap. Frågeställningen var utgående från det hur 

påverkar utomhusmiljön barngruppens gemenskap? Personligen anser jag att frågan blev 

objektivt besvarad utgående från de artiklar som inkluderades.  
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I bakgrundskapitlet och den teoretiska referensramen har väsentlig litteratur lyfts upp om 

småbarnspedagogiken i Finland, gemenskap, lärmiljö, utomhuspedagogik och tillhörig-

het. Flera synvinklar på resultatet skulle gärna ha fått framkomma i stöd av litteraturen, 

oavsett det så stöder litteraturen studiens resultat. Gemenskap i barngruppen verkar i 

många fall vara ett självklart fenomen som påverkas av barnets sociala och kommunika-

tiva färdigheter. Men som Juutinen (artikel 10) säger uppmärksammas gemenskapen i 

gruppen vanligen då mobbning och uteslutning förekommer.  

 

Enligt resultatet bjuder en bra pedagogisk utomhusmiljö in till social interaktion och in-

tegration. Enligt Over (2016) är den sociala interaktionen viktig för att främja barnets 

känsla av tillhörighet och gemenskap. Endress (i Thomä m.fl. 2014) menar att individens 

upplevelse av tillhörighet innebär möjlighet till social integration. Sheridan (2010) tar upp 

att barns möjligheter till interaktion sker i ömsesidighet med miljö. I utemiljön får barnet 

integrera med samhället och miljön påverkar barngruppens sociala och kulturella kontext. 

I en pedagogisk utomhusmiljö får barnet utforska och experimentera i de sociala relation-

erna.  

 

Wengers (2000) begrepp praktikgemenskap består av tre tillhörighetsdimensioner som 

förekommer i utomhuspedagogiken. Miljön främjar barnets sociala interaktion och kom-

munikation (engagement) och stärker barnets självbild (imagination) då barnet får inte-

grera med andra och med miljön samt då barnen erbjuds positiv risktagning. Barnet får 

tillsammans med andra integrera i en dynamisk process i utemiljön som erbjuder breda 

möjligheter till rollekar där det ges möjligheter att skapa gemensamma tolkningar, kom-

promissa och tillsammans fatta beslut (alignment).  

 

Resultatet tyder på att den ostrukturerade leken har en central roll i utomhusmiljön. I 

miljön finns det många möjligheter till en ostrukturerad fantasilek och till rollekar. Ge-

nom leken utvecklar barnet många färdigheter (Kragh-Müller m.fl. 2012).  Kragh-Müller 

m.fl. (2012) menar att fantasileken är viktig för barnets upplevelse av tillhörighet och 

gemenskap. Att barnet kontinuerligt kan integrera med andra under utomhusleken är en-

ligt Over (2016) viktigt för att barnet ska kunna skapa stabila och långsiktiga vänskaps-

relationer. Då barnet får känna tillhörighet och ingå i en gemenskap engagerar barnet sig 

mer i aktiviteter. Enligt Maslows behovstrappa (i Gulliksson m.fl. 2015) är tillhörigheten 
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och gemenskapen en grundsten i individens upplevelse av livskvalité. Positiv risktagning 

innebär att barnet får utmana sig själv och samarbeta med andra och stärker därmed dy-

namiken i gruppen. Tillhörighet behöver inte innebära samarbete men för vissa individer 

är samarbetet viktigt för att uppleva tillhörighet och gemenskap (Over 2016). Glädje har 

visat sig vara en viktig faktor för barnets upplevelse av gemenskap, vilket Sheridan m.fl. 

(2010) instämmer med. I miljön har barnet möjlighet att lösa problem tillsammans med 

andra och konflikterna tycks minska. Att konflikterna minskar kan bero på att uterummet 

erbjuder en stor variation av ostrukturerad lek och erbjuder många platser för social in-

teraktion där barnet även har möjlighet att välja lekkamrater. 

 

En bra utomhusmiljö erbjuder, som tidigare nämnts, många möjligheter till en ostruktu-

rerad lek och möjligheter till positiv risktagning, vilket främjar barnets självbild och barn-

gruppens gemenskap. Ingen av artiklarna har jämfört lärmiljöerna mot varandra och där-

för kan inte en slutsats om att någon miljö är mer främjande för barngruppens gemenskap 

dras. Som Szczepanski (i Dahlgren 2007 s. 9) säger ser småbarnspedagogiken inomhus- 

och utomhusmiljön som miljöer i en pedagogisk helhet, ett synsätt som har tendens att 

saknas bland skolorna.  

7.2 Metoddiskussion 

Metoden allmän litteraturstudie har varit passande för denna studie. Vilka artiklar som 

inkluderats har jag själv kunnat välja. Det som varit mindre gynnsamt för studien är att 

det finns begränsad forskning inom området, vilket också nämndes i flera av de artiklar 

som inkluderades i arbetet. Tidigare forskningar om utomhuspedagogik handlar främst 

om den fysisk aktiviteten och om hur det gynnar lärandet. Många artiklar som jag gärna 

skulle ha haft möjlighet att använda i studien av har varit otillgängliga. Artiklarna och 

resultatet har granskats objektivt och artiklar som ger ett heltäckande resultat har inklu-

derats. Ingen av artiklarna har jämfört lärmiljöerna inne och ute och flera avgränsningar 

i detta arbete har gjorts som möjligen skulle ha gett ett tydligare svar på frågeställningen, 

exempelvis har diskussionen om hur en bra pedagogisk utomhusmiljö ser ut exkluderats. 

 

En systematisk litteraturstudie skulle ha kunnat gynna frågeställningen bättre, men ef-

tersom detta är ett kompletterande examensarbete så skulle det ha blivit för omfattande.  
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I den allmänna litteraturstudien inkluderades dock flera artiklar än vad som var tänkt, 

vilket gav ett mer heltäckande resultat. 

 

Arbetets syfte och frågeställning formades snabbt utgående från mitt tidigare examensar-

bete, mina studier och mitt arbete som lärare inom småbarnspedagogik. Litteraturstudien 

har tagit tid och det tog tid att hitta relevanta artiklar. Det skulle ha varit bra att redan före 

artikelsökningen kartlägga vilka begrepp som används på de olika språken inom studiens 

område. Detta skulle antagligen ha gett flera träffar på artiklar som skulle ha gynnat stu-

dien och eventuellt också gett ett bredare perspektiv på resultatet. Två artiklar som enbart 

behandlade barns gemenskap inkluderades för att göra studien mer tillförlitlig och hel-

täckande. Önskvärt skulle ha varit att hitta flera artiklar om hur utomhuspedagogiken 

främjar barngruppens gemenskap. I de artiklar som användes framkom det att miljön på-

verkar barngruppens gemenskap, men väldigt begränsat om varför och hur det påverkar 

den. För att göra studien mer tydlig skulle de geografiska områdena ha kunnat beaktas, 

vilket exkluderades p.g.a. att få relevanta artiklar hittades. Flera forskningar som är ut-

förda i Norden skulle också ha varit önskvärda. 

 

Att lyfta fram barnets gemenskap är ett relevant ämne i småbarnspedagogiken och i arbe-

tet för ett socialt hållbart samhälle. Genom den valda metoden har det möjliggjorts att 

kartlägga vad tidigare forskning säger om utomhusmiljöns påverkan på barngruppens ge-

menskap och med den här studien som grund kan förhoppningsvis vidare forskning upp-

stå. Arbetet har även varit relevant i och med den rådande pandemin Covid-19 då vi upp-

manas att vistas mer utomhus för att minska smittspridningen. 

7.3 Förslag på vidare forskning 

Eftersom både jag och tidigare forskare upplever att det finns få undersökningar om hur 

olika lärmiljöer påverkar barngruppens gemenskap inom småbarnspedagogiken och att 

gemenskapen är relevant för barnets utveckling och lärande så skulle det vara relevant att 

göra fler forskningar inom området. Social tillhörighet och gemenskap är viktiga behov 

för människan och ett ungt inkluderat barn har enligt litteraturen bättre förutsättningar 

under skolgången. Det skulle också vara relevant att jämföra inne- och utemiljön fastän 

de ska ses som en helhet. Vidare forskning skulle exempelvis kunna svara på hur de olika 



32 

 

miljöerna påverkar gruppdynamiken och barnens relationer och hur en bra utomhusmiljö 

ser ut i dagens sterila miljöer samt hur pedagogens roll spelar in i miljön för att främja 

gemenskapen. 

8 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Det har varit intressant och lärorikt att fördjupa sig inom ämnet och att få fördjupa sig i 

den socialpedagogiska synen i småbarnspedagogiken. Som tidigare nämnts så kan inte en 

slutsats dras om att den ena lärmiljön skulle vara pedagogiskt bättre än en annan lärmiljö, 

utan min tolkning av resultatet är att lärmiljöerna kompletterar varandra i en helhet. Ge-

menskapen främjar integration och stärker barnets självkänsla och självbild. Då vi tidigt 

främjar barnets integration och känsla av tillhörighet och gemenskap stöder vi barnets 

utveckling och motverkar marginalisering. Att stöda barnets sociala integration är viktigt 

både nu och i framtiden. Barn som upplever tillhörighet i en positiv gemenskap har visat 

sig ha bättre resultat även i skolgången. Att främja social gemenskap är en del av ett social 

hållbart samhälle.  

 

I mitt arbete som lärare i småbarnspedagogik värderar jag barnets gemenskap på daghem-

met högt och anser att gemenskapen utgör en viktig grund för barnets lärande och välmå-

ende. Jag har genom det här arbetet fått möjlighet att fördjupa mig i vad tillhörighet och 

gemenskap för ett barn innebär och vikten av gemenskap för barnets välmående, utveckl-

ing och lärande i småbarnspedagogiken. Jag har haft möjlighet att fördjupa mig i dessa 

ämnen i förhållande till en lärmiljö som ligger mig nära, utomhusmiljön. Förhoppningsvis 

är mitt arbete till nytta även för andra som exempelvis professionella inom småbarnspe-

dagogiken eller i vidare forskning.  
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