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Abstrakt 
“Mommy, mommy, I dared to look at the witch” - a qualitative study that explores 

adventure education as a pedagogic method.  

 

Den här studien handlar om äventyrspedagogik som metod där syftet är att utforska och 

bidra med förståelse för vad den pedagogiska metoden äventyrspedagogik innebär. 

Frågeställningarna som valdes ut för att svara upp till syftet berör hur och varför 

förskollärare arbetar med äventyrspedagogik, hur förskollärare ser på 

äventyrspedagogikens möjligheter att stimulera barns lek och lärande samt vilka 

pedagogiska utmaningar som finns i arbetssättet. Studien är av kvalitativ ansats och 

semistrukturerade intervjuer har använts som metod för att svara upp till 

frågeställningarna. För att kunna få ett resultat bearbetades teman och kategorier fram 

utifrån de transkriberade intervjuerna. Urvalsgruppen innefattar fem förskollärare från 

två olika förskolor i två olika kommuner som arbetar med äventyrspedagogik som 

metod i sin vardagliga verksamhet. Fyra av dessa förskollärare har läst Furmarks (1999) 

kurs i äventyrspedagogik som ges vid Luleå Tekniska universitet. Resultatet på studien 

visar på ett stort engagemang hos de berörda förskollärarna, där flera fått en nytändning 

i sin yrkesprofession. Samtliga respondenter svarade att lek uppstod utifrån de 

erfarenheter barn förvärvar i ett äventyr samt att lek och lärande hör ihop med varandra. 

Den kunskap som barn får genom äventyrspedagogik är bland annat samarbete och den 

sociala utvecklingen barn emellan. De pedagogiska utmaningar som belystes var frågor 

om tid, materiella resurser, språk samt funktionsnedsättningar.  

 

Nyckelord 
Förskola, äventyrspedagogik, upplevelsebaserat lärande, lek och lärande, ramfaktorer, 

pedagogisk metod 
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1 Inledning 
Ingen av oss hade tidigare hört talas om äventyrspedagogik som metod förrän vi kom i 

kontakt med det under en verksamhetsförlagd utbildning. Efter att ha talat med fler 

verksamma inom förskolan har vi insett att äventyrspedagogik är relativt okänt vilket 

väckte intresse och frågor kring vad det innebär. Detta bidrog till en motivation att 

utforska och försöka förstå vad äventyrspedagogik som metod handlar om, hur den ser 

ut och hur lärarna som arbetar med den tänker kring metoden. Furmark (1999) beskriver 

äventyrspedagogik som ett arbetssätt, därför har vi valt att benämna 

äventyrspedagogiken som en metod i studien.  

 

Förskolans uppdrag och arbetssätt har förändrats över tid. Grunden för den moderna 

svenska förskolan lades i samband med barnstugeutredningen 1968. I och med 

utredningen fick förskolan en tydlig pedagogisk inriktning. Socialstyrelsen gav 1987 ut 

Det pedagogiska programmet, förskolans första styrdokument (Lundgren, 2017a). 

Förskolan har följt intentioner av omsorg sedan den grundades, men har också 

integrerats med intentioner av lärande. Det är ett nordiskt fenomen som internationellt 

kallas educare, en pedagogik som integrerar omsorg och lärande. Trots diverse riktlinjer 

och texter som har väglett arbetet i förskolan, dröjde det till 1998 innan den första 

läroplanen för förskolan gavs ut av utbildningsdepartementet. Regeringen formulerade 

2008 en proposition som menade att förskolan skulle bli mer pedagogisk, mer 

kunskapsinriktad. I och med detta utökades bland annat läroplanen i den nya reviderade 

versionen som gavs ut 2010. Det skrivs en bakgrundstext som motiverar att förskolans 

undervisning inte ska liknas med skolans ämnen, utan handla om att hjälpa barnen med 

den grundkunskap som krävs innan skolans ämnen. I den reviderade versionen lyfts 

även förskollärarens roll och ansvar över barnens utveckling, lärande samt 

välbefinnande (Pramling Samuelsson, 2017). I takt med att samhället utvecklats har 

även nya pedagogiska metoder tillkommit i förskolan. En av dessa metoder är 

äventyrspedagogik som i Sverige utvecklades av Sven-Gunnar Furmark på 1990-talet. 

Enligt Furmark (1999) handlar äventyrspedagogik som pedagogisk metod om 

upplevelsebaserat och äventyrsbaserat lärande. Två grundtankar i äventyrspedagogiken 

att fantasi och spänning hjälper barn att lära, samt att barn lär och utvecklas i grupp 

inom äventyrspedagogiken. 

 

Enligt förskolans uppdrag i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska omsorg, 

utveckling och lärande bilda en helhet i utformningen av verksamheten. Läroplanen 

(a.a.) menar också att leken ska vara en stor del av barns utveckling och lärande: 

 
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken 

för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 

förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras 

fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 

förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och 

gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, 

känslor och erfarenheter. (Skolverket, 2016:6).   

 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2009:79) är det rättfärdigat att fråga sig “vad lär barn inte 

när de leker.”. Leken möjliggör flera olika lärprocesser för barn, Knutsdotter Olofsson 

(2009) räknar upp följande som exempel på lärande i lek;  förmågan att föreställa sig 

något, att reflektera, att minnas både i dåtid, nutid samt framtid, att kommunicera 

skriftligt samt talande, social kompetens samt motorik. Leken är överlägsen andra 

aktiviteter när det kommer till kroppen och själens samspel.  
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För att barn ska få möjlighet att utvecklas och lära sig utifrån de mål som skolverket tar 

upp i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) så finns förskollärare. 

Förskollärarens roll i förskolan bygger på att de är en dialogpartner, stöttar och pekar ut 

utifrån barngruppens intresse snarare än det enskilda barnets (Persson, 2017). 

Förskolläraren ska kunna iscensätta områden där barns lärande kan utvecklas och 

utmanas, men också kunna låta barnen iscensätta och finnas som stöd i att synliggöra 

det som barnen iscensätter. För att lyckas med sitt arbete får förskolläraren inte glömma 

bort att bygga verksamheten på barnens tidigare erfarenheter samt skapa nya 

erfarenheter för barnen.  

 

Efter att ha sökt online på förskolor som använder sig utav äventyrspedagogik har vi 

insett att det är en metod som inte förekommer särskilt ofta. Vi vill därför utforska 

äventyrspedagogik som metod för att kunna skapa och bidra med förståelse för vad det 

innebär och synliggöra detta arbetssätt för fler som är verksamma inom förskolans 

verksamhet. Denna studie kommer utifrån detta att bidra med en utforskande syn på hur 

äventyrspedagogik används som metod i förskolan. Vi vill utforska varför lärare 

använder sig utav just äventyrspedagogik som metod samt vilka utmaningar respektive 

fördelar den för med sig. Vi har därför valt att utgå från intervjuer med förskollärare 

som arbetar med äventyrspedagogik som metod. Det är deras uppfattningar och 

pedagogiska val som är av intresse att utforska utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Studien är intressant för de som är verksamma i förskolans verksamhet 

då äventyrspedagogik som metod kan bidra till ett nytt tanke- och arbetssätt. Kanske 

kan äventyrspedagogik som pedagogisk metod bli ett hjälpmedel för att främja barns 

lek, lärande och utveckling i förskolan.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utforska och bidra med förståelse för vad den pedagogiska 

metoden äventyrspedagogik innebär. Detta görs med hjälp av intervjuer med 

förskollärare på två förskolor som använder metoden och med utgångspunkt i följande 

frågeställningar: 

 

• Varför och hur väljer lärarna att arbeta med äventyrspedagogik?  

• Hur resonerar lärarna om äventyrspedagogikens möjligheter att stimulera barns 

lek och lärande? 

• Vilka pedagogiska utmaningar berättar lärarna om med att arbeta med 

äventyrspedagogik?  
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2 Litteratur och tidigare forskning 
Då äventyrspedagogik är relativt okänt ger vi i följande litteraturgenomgång en 

beskrivning av äventyrspedagogik, dess ursprung och grundare. I den andra delen av 

kapitlet tas tidigare forskning upp. Då det inte finns så mycket forskning om 

äventyrspedagogik i förskolan tas forskning om närliggande ämnen upp, såsom 

äventyrsbaserat lärande, lek och lärande i förskolan och upplevelsebaserat lärande.   

 

2.1 Äventyrspedagogik  
Äventyrsbaserat lärande har sina rötter hos en man vid namn Kurt Hahn som startade en 

skola i Tyskland under tidigare delen av 1900-talet, men kom i konflikt med nazismen 

på grund av sina idéer. Hahn flydde landet och ungefär tjugo år senare startade han en 

skola vid namn Outward Bound i Wales, Storbritannien. Syftet med skolan var att 

arbetarklassens pojkar skulle få ta del av Hahns filosofi om undervisning där praktiska 

färdigheter som till exempel läran att tjäna andra människor prioriterades framför 

teoretiska kunskaper. Den första Outward Bound-skolan i USA startades år 1962. Hahns 

filosofi överlevde trots amerikanernas förändrade koncept på grund av skillnaderna 

mellan den amerikanska och brittiska miljön och kulturen. Det blev en ny Outward 

Bound-process som formade grunden för undervisningsfilosofin adventure education. 

En av de tre målgrupperna inom adventure education är “skolor på alla nivåer från 

förskola upp till universitetet” (Furmark, 1999:6). Idag kan man hitta program och 

verksamheter som har vissa likheter med de amerikanska grunderna, varav ett exempel 

är i Norden där idéer från adventure education förenas med traditionellt friluftsliv som 

bland annat kanotpaddling (Furmark, 1999). 

 

Lärande genom upplevelser och äventyr beskrivs ofta med de engelska begreppen 

experiential learning (upplevelsebaserat lärande) och adventure education 

(äventyrsbaserat lärande). I denna studie kommer vi att använda oss utav de svenska 

översättningarna av begreppen. Det som skiljer dem åt är att upplevelsebaserat lärande 

är ett mer övergripande och allmänt begrepp där den praktiska tillämpningen är bredare 

och utgångspunkten i undervisningen är elevernas erfarenheter. Äventyrsbaserat lärande 

handlar oftast om utmaningar i form av fysiska aktiviteter. När det gäller 

äventyrspedagogik utifrån en teoretisk grund finns det störst likheter med begreppet 

äventyrsbaserat lärande, däremot finns det både likheter och skillnader i den praktiska 

tillämpningen mellan de två begreppen. Inom äventyrspedagogiken som metod i den 

svenska förskolan använder en främst sagor som äventyr, medan adventure education 

riktar sig mer till äldre utövare med aktiviteter såsom bergsklättring och kajakpaddling 

(Furmark, 1999).  

 

Enligt Furmark (1999) ska äventyrspedagogikens innehåll ses som ett stöd i den 

pedagogiska verksamheten och den ska gå att utveckla och förändra. 

Äventyrspedagogiken ska alltså inte ses som ett färdigt koncept. När äventyrspedagogik 

tillämpas handlar det bland annat om att främja gruppens utveckling genom planerad 

och genomförd undervisning, det handlar även om att främja gruppens samarbete. 

Utmaningar som är sociala, fysiska, känslomässiga, motoriska och intellektuella skapas 

via strukturerade aktiviteter, vilka även används för att engagera barnens sinnen. Inom 

äventyrspedagogik kopplas ofta aktiviteterna till en berättelse (a.a.).  

 

Furmark (1999) utgår ifrån Anthony Richards (1992) kapitel i boken Empowerment 

through Experiential Learning. I kapitlet beskrivs Richards (1992) modell för vilka 

delar som ingår i ett äventyr. Modellen har sin grund i Odysseus irrfärder som är det 
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äventyr som tidigast beskrevs. Richards (1992) fann mönster i berättelsen om Odysseus 

vilka tycks vara överförbara till andra äventyrsmiljöer och vara hjälpmedel vid 

beskrivningen av det äventyrsbaserade lärandet. Äventyret beskrivs som att den har fyra 

faser, nämligen separation, upplevelse, återkomst och integrering. De fyra faserna måste 

finnas med för att processen ska bli fullständig och cirkeln sluten. Separationen innebär 

att lämna gamla idéer bakom sig och våga experimentera och vara öppen för nya idéer, 

samtidigt som förberedelse för deltagaren samt anpassning av miljön är av stor vikt för 

att lärandeprocessen i ett äventyr ska fungera. I upplevelsefasen lämnar deltagaren sin 

bekvämlighet och ställs inför problemlösningar och utmaningar. Det är upplevelsefasen 

som engagerar deltagarna mest genom dess spänning, deltagaren ställs ofta inför fysiska 

utmaningar där resultatet av utmaningen är ovisst. Det finns dock en risk att för mycket 

fokus läggs på upplevelsefasen så att de andra faserna glöms bort, vilket kan hämma 

lärandet. Återkomsten handlar om att reflektera över och befästa sina upplevelser för att 

lärandet ska bli relevant. Äventyret är enligt Richards (1992) ofullständigt om det inte 

sker någon slags reflektion över det, skriftligt eller muntligt spelar ingen roll. Genom 

reflektionen kan en sammankoppla sin egen värld med det en har upplevt i äventyret. 

Integreringen sker då erfarenheter från äventyret kan användas för att skapa nya 

lärandesituationer, detta är en pedagogiskt viktig fas då eleven tar med sig vad den lärt 

sig i äventyret till nästa äventyr eller annan lärsituation (a.a.).  

 

2.2 Tidigare forskning 
I denna del av studien kommer vi att presentera tidigare forskning kring äventyrsbaserat 

lärande, lek och lärande i förskolan samt upplevelsebaserat lärande. Dessa rubriker har, 

till viss del, valts utifrån de frågeställningar som denna studie har. Då 

äventyrspedagogik är ett relativt outforskat och nytt område så finns det inte jättemycket 

forskning kring det. Mycket av den forskning som finns är också knuten till exempelvis 

idrottsprogram, vuxenutbildningar samt kurser etc, och har därför ingen relevans för 

förskolan. Vi har därför valt att i viss utsträckning belysa upplevelsebaserat lärande då 

det är närliggande, liksom forskning om lek och lärande då de är två mål som är starkt 

närvarande inom äventyrspedagogik.  

 

2.2.1 Äventyrsbaserat lärande 

I en artikel av Brown och Beames (2016) är syftet att kritiskt granska äventyr som 

koncept samt dess relation till modern utomhuspedagogik och inlärning. Det som 

författarna står sig kritiska gentemot är främst att äventyren inte har följt världen i dess 

utveckling. De skriver om synen på risker i äventyren, fördelar och nackdelar med 

risktagandet i äventyret samt förutfattade meningar om risktagandet i äventyren. 

Äventyrsbaserat lärande kan framstå som spännande och tros vara farligt i vissa äventyr 

som använder sig av till exempel bergsklättring eller farliga häxor. Detta är dock inte 

alltid sanningen eftersom äventyr i undervisningen är väl förberedda och planerade för 

att minimera eventuella risker, såsom att ha säkerhetsutrustning vid till exempel 

kajakpaddling och bergsklättring (a.a.).  

 

Lynch och Moore (2004) beskriver begreppet äventyr som en sociohistorisk 

konstruktion. För att utveckla sina argument har de undersökt den retoriska 

omgivningen kring motiveringen för äventyr med hänvisning till aktuella 

äventyrsformer i rekreation och utbildning. Syftet med detta är att erbjuda en ny ram för 

att utforska begreppet äventyr inom friluftsliv och rekreation. Lynch och Moore (2004) 

hävdar att äventyr som rekreation och utbildning har blivit allt populärare, bland annat 

då det är så radikalt annorlunda från vardagen i moderna samhällen. En paradox pekade 

tidigare ut att den som söker äventyrsupplevelse ofta tar hjälp utav teknik för att skydda 
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mot risker som kopplas till äventyr. Däremot har en ytterligare, och som författarna 

argumenterar, djupare paradox än det som är uppenbart i den nuvarande populariteten 

av äventyrsrekreation och utbildning uppkommit. Nämligen konflikten mellan att 

använda äventyr för att tillhandahålla de erfarenheter som förmodas saknas i moderna 

samhällen. Detta står i motsats till den omfattande synen på äventyr genom den 

historiska, litterära och ekonomiska expansionen av samhället (a.a.).  

  

En del som är utmärkande inom äventyrspedagogiken enligt både Brown och Beames 

(2016) och Williams och Wainwright (2016) är att aktiviteterna sker till största del 

utomhus. Williams och Wainwrights (2016) studie är uppdelad i två delar, där del ett är 

en försvarande uppsats där syftet är att ta fram en bredare förlaga för att utveckla en 

pedagogisk modell för arbetet med outdoor adventure education (OAE). Fokus i del ett 

ligger på en teoretisk grund, huvudsakligt tema samt granskning av tidigare forskning. 

Slutsatsen i uppsatsen är att det huvudsakliga temat inom OAE är personlig utveckling 

genom äventyr. Dessutom identifieras elevernas lärande i den affektiva domänen som 

den mest framträdande effekten, särskilt i samband med att utveckla ett positivt 

självbegrepp som är nära stöd och kopplat till inlärning i kognitiva och fysiska 

domäner. Syftet med del två är att se hur en kan implementera OAE modellen i 

praktiken på skolor i Storbritannien. För att införa denna pedagogiska modell för att 

bidra till att eleverna får så stor nytta av deras äventyr belyser Williams och Wainwright 

(2016) fyra icke förhandlingsbara inslag. Dessa drag benämns som främst utomhus, 

experimentell undervisning, utmaning genom val samt hanterbar risk. Brown och 

Beames (2016) lyfter fyra innehållsdelar som äventyrspedagogiken bör innefatta, 

nämligen att: miljöerna som används är autentiska och baseras på barnens erfarenheter 

utanför skolan, uppmuntra barnen att vara med i planerandet och utförandet, välkomna 

osäkerheten i resultatet av äventyret - både för barnen och lärarna, uppmuntra kunskap 

och förmåga med hjälp utav utmaningar designade utefter barnens förmåga. Williams 

och Wainwright (2016) nämner tre lärandeteorier som grund för äventyr varav en teori 

är miljöbetingad utomhusundervisning. Det är en relativt ny teori som grundar sig i det 

växande intresset för hållbar utveckling inom utomhuspedagogik då den kan erbjuda 

direkt kunskap om hur vi kan lära känna vår planet samt hur vi kan utveckla vår relation 

till planeten. Lärande utomhus blir meningsfullt och positivt för eleverna anser 

Williams och Wainwright (2016) vilket stämmer överens med det som Brown och 

Beames (2016) skriver om utomhusmiljöer i sin studie. Däremot kan det enligt Brown 

och Beames (2016) ses som omodernt att enbart ha aktiviteter utomhus. I dagens 

samhälle finns det tillgång till många olika typer av lokaler med bland annat 

klätterväggar och pooler. Dessa kan användas för att kunna lägga viss tid av äventyret 

under tak. Det får dock enligt Williams och Wainwright (2016) inte bli en majoritet av 

äventyren som placeras inomhus skriver , utan inomhusmiljöerna ska finnas som ett 

komplement.   

 

Brown och Beames (2016) hävdar att lärandet i äventyren ska baseras på de utmaningar 

som deltagarna kan möta i vardagen. De föreslår att lärandet inte ska ta avstamp i vad 

som är bra för en, eller bygger karaktär, utan tar sin början i de utmaningar som de 

lärande möter i vardagen. Detta får även medhåll från Williams och Wainwright (2016) 

som hänvisar till Deweys arbete som bygger på att utbildningsprocessen ska vara 

grundad i konkreta exempel som är meningsfulla samt relevanta för eleven. 

Aktiviteterna ses som progressiva, meningsfulla samt motiverande för att stödja 

eleverna i deras lärande om sig själva, andra samt deras omvärld. I en artikel av Latess 

och Walker (2011) diskuteras användandet av en äventyrsmodell för att lära ut om 

utmaningar delatagarna kan möta i vardagen i form av mångfald, multikulturell 
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förståelse och acceptans gentemot varandra. Äventyrsmodellen som kallas 

äventyrsvågen baseras på en teori om att om en individ placeras i en unik fysisk och 

social miljö och ställs inför problemlösningar, och löser dessa målinriktat, kan individen 

uppleva positiv förändring och personlig utveckling. Äventyrsvågen är en idé om att en 

våg i en kropp av vatten används för att beskriva tillvägagångssättet med äventyr, för att 

lära och vägleda individer. Likt en rullande våg av vatten som når en höjdpunkt innan 

den slår mot stranden och sprider sig längs strandkanten är äventyrsvågen uppdelad i 

olika faser. Den första fasen, instruktionsfasen, handlar om att lära och öva sig på nya 

kunskaper för att kunna rida på vågen. Den andra fasen, påbyggnadsfasen, handlar om 

att bygga på vågen. Den lärande tar sig an äventyret eller utmaningen som blir 

höjdpunkten på vågen. Den tredje fasen, processfasen, handlar om att den lärande 

reflekterar om äventyrsupplevelsen. I Latess och Walkers (2011) undersökning, fördes 

tolv elever samman för att dela ett utomhusäventyr. Eleverna kommer från två olika 

skolor med olika kulturella bakgrunder och utbildningserfarenheter. Huvudsyftet med 

utomhusäventyret var att, utifrån äventyrsvågen, få studenter att sträva efter att ha en 

mer tolerant och accepterande attityd gentemot individer med olika bakgrund. 

Utmaningarna som eleverna fick förde dem nära varandra som ett lag då de krävde 

samarbete för att lyckas. Resultatet i studien tyder på att eleverna som deltog i studien 

fick mer acceptans gentemot varandra efter studiens genomförande. Kritiken som de 

beskriver är att äventyrspedagogiken inte har följt med i världens utveckling när det 

kommer till samhälle, teknik och kunskapssyn. Enligt Brown och Beames (2016) 

behöver äventyrspedagogiken utvecklas för att ge barn möjligheten att utveckla sin 

förmåga att använda fantasi, kreativitet och innovation i förhållande till det samhälle 

och den värld vi lever i idag (a.a.). 

 

2.2.2 Lek och lärande i förskolan  

Enligt Willians och Wainwright (2016) som har sin grund i den konstruktivistiska teorin 

får barn självständighet i sitt lärande då tyngdpunkten ligger på aktivt lärande där 

barnen skapar kunskapen snarare än att läraren ska ge kunskapen. Perry och Branum 

(2009) har som syfte med sin artikel att belysa vikten av fysisk aktivitet och utomhuslek 

i barns kognitiva och sociala utveckling samt vuxnas roll i att stötta den fysiska 

aktiviteten och utomhusleken. Genom två observationer diskuteras syftet samt 

ordningsföljd av leken utifrån barns kamratkultur. Barn övar sig bland annat på 

språkkunskap, problemlösning och perspektivlösning när de leker (a.a.).  

 

Utomhus behöver barn, enligt Perry och Branum (2009) inte förlita sig på vuxnas 

förmågor. Stora utomhusmiljöer möjliggör en plats där barnen kan använda hela sin 

kropp för att planera, undersöka och förverkliga sina idéer utan att behöva bekymra sig 

om ljudnivå och brist på utrymme. Utemiljöerna ger signaler till barnen att utforska 

känslor och fysiska upplevelser, våga ta risker samt att våga ta initiativ. Detta i 

kombination med att barn interagerar med objekt och människor, bygger självkänsla 

och en vilja att hitta nya kunskaper hos barnen. När barn leker utomhus använder de 

ofta påhittade känslor för att interagera känslomässiga samspel och signalera skillnad 

mellan “på riktigt” och “på låtsas”. Perry och Branum (2009) visar fortsättningsvis upp 

två återkommande teman i barns lek-kultur, nämligen viljan att vara med andra barn i 

leken samt barns vilja att utmana och kontrollera. Detta får barnen möjlighet till att 

utforska utomhus i skuggan och tryggheten av vuxnas översikt. Den fysiska leken 

förenar barns behov av lek-kultur och egen vilja just för att de aktivt leker fram regler 

och förväntningar tillsammans med de vuxna som stöd genom observationer (a.a). Detta 

styrks av Zamanis studie (2016) där resultatet tyder på att naturliga miljöer är nyttiga 

för barns utveckling och lärande. Zahra Zamanis (2016) syfte med sin studie är att 
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jämföra kognitiva lekmöjligheter i tre olika zoner av en förskolas utomhusmiljö ur små 

barns och vuxnas perspektiv. De olika zonerna som tas upp i studien är manufactured 

zone (tillverkad och arrangerad miljö), natural zone (naturlig miljö) och mixed zone 

(blandning mellan manufactured och natural zone). Studien genomfördes med intervjuer 

med fyra lärare och tjugotvå barn mellan fyra och fem år samt med observationer, 

ljudinspelningar och kartläggning av trettiosex barns lekbeteenden i de olika zonerna. 

Syftet med intervjuerna var att få fram vilka zoner som barnen föredrog att leka i. 

Utifrån barnens intervjusvar i studien (Zamani, 2016) bidrog den naturliga zonen med 

ställen att gömma sig, klättra, hoppa, utforska naturen med mera. Lärarnas svar i studien 

belyste värdet av utomhusvistelse som ett komplement till inomhusvistelse och för 

barns lärande om bland annat sin omvärld och kroppsuppfattning. Resultaten tyder på 

att den naturliga och blandade zonen var mer utmanande och spännande för barnen än 

vad den tillverkade och arrangerade zonen var (a.a.).  

 

Enligt Perry och Branum (2009) är vuxnas roll i leken att underlätta och observera 

barnens initiativ samt stötta barnens idéer. För att de vuxna ska kunna göra detta måste 

de förstå leken ur barnens synvinkel samt se hur barns lärande påverkas positivt av 

fysisk lek utomhus. De verktyg som vuxna använder sig av vid observation och 

stöttning är initiering, förhandling och att statuera. Barn behöver som exempel bekräfta 

en vänskap för att initiera leken. När initieringen har skett ska det förhandlas om vad 

som ska lekas. Till sist statuerar barn leken genom att ge och ta, förändra delar av leken 

och använda problemlösning. De vuxna förbereder miljöer anpassade för lek inom 

kamratkulturer som stöd för barnens lek (Perry & Branum, 2009). Detta kan även 

kopplas till det som Williams och Wainwright (2016) lyfter kring konstruktivismen. 

Eleverna får inom konstruktivismen självständighet och lärarna finns där främst för att 

skapa förutsättningar för elevernas lärande på en självständig nivå för att hjälpa eleverna 

att få en förståelse för deras upplevelser. 

  

2.2.3 Upplevelsebaserat lärande 

Upplevelsebaserat lärande är enligt Furmark (1999) en pedagogisk form som ligger nära 

äventyrspedagogiken. Vi tar upp forskning om upplevelsebaserat lärande då det inte 

finns så mycket forskning om äventyrspedagogik i förskolan.  

  

Upplevelsebaserat lärande har visat sig vara ett svårdefinierat begrepp (Illeris, 2007, 

Ord & Leather, 2011). Innehållet i upplevelsebaserat lärande tycks enligt Ord och 

Leather (2011) skilja sig beroende på vilken version av upplevelsebaserat lärande en 

använder sig utav. De rekommenderar en rekonceptualisering av "erfarenhet av 

lärande". Det förutsätter att den förenklade inlärningscykeln är problematisk och 

dessutom är en förenklad tolkning av Kolbs ursprungliga modell för erfarenhetslärande. 

Ord och Leather (2011) menar vidare att för att förstå erfarenhetslärandet fullt ut är det 

nödvändigt att återvända till den ursprungliga teoretiska konceptualiseringen av John 

Dewey. Det är viktigt att Dewey uppfattar en erfarenhet och därmed det lärande som 

härrör från det, som en transaktion mellan individen och deras miljö och är därför en 

följd av deras "försök" och "genomgång" inom den erfarenheten. Dewey betonar också 

vikten av att "betyda" inom erfarenhetslärande, något som inte helt redovisas inom den 

förenklade modellen. Ord och Leather (2011) hävdar att med en uppskattning av 

Dewey, så kan den fulla potentialen att lära av, och genom, upplevelsen av 

utomhuspedagogik maximeras och den fulla meningen med den erfarenheten 

undersökas. Begreppet upplevelsebaserat lärande används i ett brett spektrum av 

anslutningar och situationer med en annan mening och innehåll. Det är syftet med Illeris 

(2007) artikel att försöka hitta en gemensam definition eller avgränsning av konceptet. 
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För det första undersöks några tidigare försök. Försöken finner sig emellertid inte 

tillfredsställande och det hävdas att för att komma närmare en lämplig definition är det 

nödvändigt att relatera till en övergripande och samtida allmän förståelse för lärande 

och för att försöka kunna urskilja vilka typer av lärande som kan kallas experiential och 

som inte kan. Illeris (2007) försöker sedan utföra denna uppgift och avslutar med att 

föreslå en definition eller formulering som karaktäriserar några viktiga särdrag av 

erfarenhetsinlärning sett i motsats till icke-experimentell inlärning. 

  

De två modeller som nämns av Ord och Leather (2011) är Kolbs cykel av 

upplevelsebaserat lärande samt Deweys teoretiska föreställning. Den stora skillnaden 

mellan Dewey och Kolbs modeller är själva föreställningen av vad en upplevelse är. 

Fokus i Kolbs modell ligger på att göra upplevelsen, medan Dewey framhåller 

överföringen som sker mellan individen och miljön i upplevelseprocessen som det 

viktiga (a.a.). Flera forskare (Ord & Leather, 2011, Illeris, 2007) är kritiska till Kolbs 

modell. Illeris (2007) beskriver Kolbs slutsats om upplevelsebaserat lärande som tom 

och Ord och Leather (2011) beskriver den istället som ytlig och förenklad. Det finns 

enligt Ord och Leather (2011) två modeller av Kolbs cykel av upplevelsebaserat 

lärande: den internationellt kända ”Kolbs cykel av upplevelsebaserat lärande” och den 

faktiska cykeln. Den internationellt kända versionen av cykeln är missförstådd och 

förenklad, vilket är av vikt då resultatet av missuppfattningen av Kolb har utelämnat en 

viktig aspekt av hans teoretiska modell. Den förenklade modellen innehåller endast fyra 

steg, medan den faktiska cykeln är mer invecklad och innehar flera steg inuti cirklen av 

Kolbs steg för upplevelsebaserat lärande. I den förenklade cykeln saknas en del som 

behandlar att gå från konkret upplevelse, till reflektion och sedan vidare till mer 

begreppsskapande och mer experimenterande (a.a.).  

  

Illeris (2007) menar att om det ska finnas något som heter upplevelsebaserat lärande 

måste det också finnas lärande som inte är upplevelsebaserat. Vidare refererar Illeris 

(2007) också till Dewey, som lägger vikt på kvaliteten av upplevelser och utifrån det 

betonar två principer: principen om kontinuitet och principen om interaktion. Principen 

om kontinuitet handlar om att nya upplevelser ska kopplas ihop med tidigare 

erfarenheter och att ha konsekvenser för framtida erfarenheter. Principen om interaktion 

handlar om hur upplevelser hänger samman med en överförbarhet mellan individen och 

individens närmiljö. Dessa principer borde, enligt Illeris (2007) vara krav för att lärande 

ska kunna beskrivas som upplevelsebaserat men han menar även att det inte kan ses 

som en full definition av begreppet. Det kan ses som svårt att se skillnaden mellan 

upplevelsebaserat lärande och andra typer av lärande. Det kan vara nödvändigt att 

koppla till en mer övergripande förståelse av begreppet av lärande i allmänhet, och 

sedan utifrån det diskutera vilket lärande som är upplevelsebaserat eller inte. Illeris 

(2007) drar en slutsats om ett lärande ska kunna kallas upplevelsebaserat måste 

lärprocesser vara en del av kontinuitet och interaktion. Lärprocesserna måste också, 

eller i alla fall till viss del, vara lärarkontrollerade och det måste finnas någon 

motsvarighet mellan lärmiljön och den verkliga miljön (a.a.). 

  

Dewey ges ofta rollen som ”fader över upplevelsebaserat lärande” enligt Ord och 

Leather (2011). Trots detta hänvisar forskare oftast till Kolbs modell över 

upplevelsebaserat lärande. Ord och Leather (2011) ser upplevelsebaserat lärande som 

något tredimensionellt, en spiral av handling och reflektion. Utifrån det planeras 

aktiviteter som är specifikt utformade utifrån varandra och på så sätt sträcker sig över 

individens erfarenhet av upplevelser och kunskap över tid. Detta kan kopplas till de tre 

dimensioner som Illeris (2007) tar upp nämligen: innehåll, motivation och integration. 
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En upplevelse innehåller interaktion, kontinuitet och motivation, men det viktiga är inte 

att det innehåller detta utan hur innehållet ser ut. Upplevelsebaserat lärande kan, enligt 

Illeris (2007) förstås som ett lärande där lärandedimensionerna av innehåll, motivation 

och interaktion involveras i en subjektiv balans och på ett väsentligt sätt. Illeris (2007) 

menar att en tumregel är ju mer komplext ett individuellt förvärv är, desto mer sannolikt 

är det att lärandet karakteriseras som upplevelsebaserat. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel redogörs de teorietiska perspektiv som kan öka förståelsen för 

äventyrspedagogikens syn på lek, lärande och barns utveckling. Denna studie kommer 

att ha sin teoretiska grund i det sociokulturella perspektivet, pragmatismen ur John 

Deweys perspektiv samt ramfaktorteorin. Dessa teoretiska perspektiv har relevans för 

att kunna utforska och skapa förståelse för äventyrspedagogik som metod. Det 

sociokulturella perspektivet kan kopplas till samlärandet och vikten av det sociala i 

äventyrspedagogiken. Pragmatismen samt John Deweys begrepp learning by doing 

belyser frågor om lärande av att göra något samt att lära sig med hjälp av sin 

omgivning. Inom äventyrspedagogiken ses de lärande som aktiva deltagare i 

aktiviteterna och ett lärande sker i samspel med andra och i närmiljön. I ramfaktorteorin 

synliggörs faktorer som kan påverka en undervisningsprocess vilket i 

äventyrspedagogik som metod kan innefatta ett flertal olika aspekter.  

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

I det sociokulturella perspektivet trycker man, likt äventyrspedagogiken, på lärande och 

utveckling i samspel med andra. Enligt Säljö (2017) ser Vygotskij lärande och 

utveckling som ständigt pågående processer. Den närmaste proximala utvecklingszonen 

är ett begrepp som är bekant i Vygotskijs arbeten och går ihop med Vygotskijs synsätt 

på lärande och utveckling. Det finns alltid nya kunskaper inom räckhåll vilket i den 

proximala utvecklingszonen innebär att när en människa lärt sig att behärska något 

bidrar det till att ny kunskap lättare behärskas (a.a.). Ett exempel på detta inom 

äventyrspedagogik som metod är när barn övar upp färdigheter i verksamheten inför ett 

äventyr som kan kopplas till det uppdrag de senare får i själva äventyret. Enligt Säljö 

(2017) är den lärande i början av lärprocessen beroende av någon mer kompetent inom 

området, som kan ge stöd för att den lärande ska komma vidare. Till en början ges 

mycket stöd vilket sedan successivt avtar i takt med hur mycket den lärande behärskar 

och till sist ges inget stöd alls när den lärande har lärt sig att behärska färdigheten. I ett 

sociokulturellt perspektiv är processen av hur mycket stöd som ges betydelsefull i 

relation till hur man ser på samspel och lärande. Det gäller också för den som lär ut att 

visa känslighet för hur den lärandes proximala utvecklingszon ser ut för att förhindra att 

den lärande blir passiv (a.a.). Den balansgången finns även för lärare inom 

äventyrspedagogiken. Där gäller det att känna av barngruppen för att hitta intressen och 

eventuella farhågor från barngruppen. För att lära sig behärska något på egen hand 

behöver den lärande enligt Säljö (2017) möta utmaningar och förstå dem för att ta sig 

vidare.  

  

Interaktion och kommunikation är två nyckelbegrepp som används inom den 

sociokulturella världen. Dessa begrepp leder oss också in på det sociokulturella 

perspektivets bild av att kunskap är något som vi är deltagare i och inte något som 

överförs mellan människor (Säljö, 2017). Äventyrspedagogik bygger mycket på 

gemenskap och samarbete och att utvecklas i grupp är en av äventyrspedagogikens 
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grundtankar (Furmark, 1999). Vi kopplar därför det sociokulturella perspektivet till 

äventyrspedagogikens arbetssätt då lärande sker i samspel med andra. 

 
3.1.1 Lek i ett sociokulturellt perspektiv 

Det finns åtskilliga lekteorier, men denna studie kommer att hålla sig till Vygotskij och 

hans syn på lek. Lek nämns i samband med en av Vygotskijs mest välkända teorier, som 

tidigare benämnts den närmaste proximala utvecklingszonen, vad barn kan med hjälp 

och stöd av till exempel kamrater eller vuxna. Här citeras Vygotskij av Jensen 

(2013:78) ”I leken är barnet huvudet högre än sig själv”. Enligt Jensen (2013) menade 

Vygotskij att leken finns under fyra komponenter; 

  
·         Lek drivs av behov hos barnet och det främsta behovet är ouppfyllda önskningar 
·         Lek baseras på kognition, emotion och sammanhang. 
·         Lek innebär att föreställa och kretsar kring vissa föreställningar/fantasier. 
·         Lek innehåller outtalade regler som uppstår under lekens gång beroende på vilka föreställningar 

leken bygger på.  (Jensen, 2013:74) 
  

Lekkomponenterna som nämns utav Jensen (2013) är liknande de delar som används 

inom äventyrspedagogiken som metod. Fokus är, inom den svenska grenen av 

äventyrspedagogik, att genom fantasi och kreativitet ge barn en möjlighet till utveckling 

samt utbildning (Furmark, 1999). 

 

Vidare beskriver Jensen (2013) dessa lekkomponenter utifrån Vygotskijs forskning och 

tankar. Vygotskij går emot andras förklaringar av att barn leker för att bli glada eller öva 

färdigheter, han menar att leken uttrycker barns behov och önskningar. Då han menar 

att önskningar tar tid att uppfylla, blir önskningarna barnens huvudsakliga inspiration i 

leken. En annan källa till inspiration är enligt Vygotskij vad barn har upplevt i 

vardagen. Vygotskij menar även att barn behöver leka för att utvecklas, särskilt under 

åren i förskolan (a.a.). 

 

Jensen (2013) nämner även Vygotskijs resonemang kring lekregler och föreställningar i 

leken. Han menar att dessa begrepp har en speciell relation till varandra som förändras 

beroende på om barn leker en gestaltningslek eller en regellek. I gestaltningslekar finns 

en struktur som stöttar fantasin och med hjälp av regler hur en stereotypisk roll, till 

exempel en mamma, beter sig. Vidare, och till viss del kopplat till reglerna och 

föreställningar i leken, nämner Jensen (2013) barns förståelse av objekts samt 

handlingars betydelse i vardagssituationer. Barn kan ha sett vuxna använda sig av vissa 

objekt eller handlingar i vardagen som intresserat dem, barn får då möjlighet att utforska 

objekt och handlingars funktion genom lek (a.a.). 

 

Likt äventyrspedagogiken talar Vygotskij om fantasi, lek och kreativitet. Jensen (2013) 

tar upp fyra samband mellan lek och fantasi som Vygotskij tar upp i sin avhandling; 

fantasin är inte skapad utav ingenting, utan bygger på verkliga erfarenheter; känslor som 

yttras i fantasin är verkliga känslor; skapelser ur fantasi och kreativitet, så som en tavla 

eller teaterpjäs, är verkliga saker; inre bilder som skapas, när en hör någon annans 

kreativa skapelse, är indirekt skapade ur verkliga erfarenheter (a.a.).  

 

3.2 Pragmatismen 
Någon som är betydelsefull inom den pedagogiska utvecklingen, och då särskilt genom 

pragmatismen, är enligt Lundgren (2017), John Dewey och hans arbeten av filosofisk 

och pedagogisk karaktär. Likt Vygotskijs resonemang beskrivs Deweys tankar i Säljö 

(2017) om att människan utvecklas kontinuerligt via samspel med sin omgivning. Enligt 
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Dewey står individen i fokus och utbildningen ska möjliggöra erfarenheter för eleven 

och utbildningens utgångspunkt ska vara elevens behov. Dewey resonerade angående 

kopplingen mellan undervisning och upplevelser och erfarenheter i barnens vardag. 

Skolan bör se till vilken kunskap som är väsentlig för ett nytt komplext samhälle utifrån 

barnens levda erfarenheter. Säljö (2017) berättar att en utgångspunkt i Deweys 

resonemang är ett perspektiv där individen ses som en samhällsmedborgare, där de 

färdigheter som lärs ut ska bidra till ett produktivt liv i samhället. Kunskapen som lärs 

ut ska innefatta saker som en kan ha nytta av i olika problemsituationer. Som pedagog 

ska en möta barnens frågor och undervisningen ska baseras på barnens erfarenheter för 

att nå djupare kunskap (a.a.). 

  

Learning by doing är enligt Säljö (2017) ett uttryck som förknippas med Dewey och 

innebär att människor verkligt lär och förstår genom handling - människor lär av att 

göra. Learning by doing går att involvera i skolan för att göra undervisningen mer 

individanpassad då teori och praktik ses som något oskiljbart. Enligt Nihlfors (2017) var 

den pragmatiska kunskapssynen en grund för Deweys tankesätt vilket stämmer överens 

med uttrycket learning by doing. Människan kan inte få förståelse för något genom 

abstrakta tankegångar eller bara genom att läsa, utan det är i handling som människan 

verkligt kan skapa förståelse för något. Enligt Säljö (2017) är kunskap utifrån 

pragmatismens filosofiska utgångspunkt något som hjälper människor handskas med de 

problem samt situationer som de möter. Pragmatismens syn integrerar praktik och teori 

snarare än att separera dem i avseende till människors handlingar. Den pragmatistiska 

filosofin samt Deweys handlingsfaser kan även kopplas till Richards (1992) modell med 

sina fyra faser. De innefattar alla en integrering av praktik och teori.  

 

3.3 Ramfaktorteorin 
Enligt Lundgren (2017b) visar ramfaktorteorin på hur resurser som till exempel tid och 

läroplaner kan påverka vad som är möjligt i olika undervisningsprocesser. 

Undervisningsprocessen ska förstås utifrån dess ramar. Ramar som bland annat den 

lärandes förkunskaper och hur mycket tid som kan läggas på undervisningen. En 

ambition som finns inom ramfaktorteorin är att skapa förklaringsmodeller där olika 

villkor kopplas till verksamheten, de förutsättningar som finns och resultatet av 

undervisningen. Ett exempel som ges när ramfaktorteorin utspelar sig är i en 

klassrumssituation där ordet fördelades till eleverna utifrån de ramar som fanns. Om det 

fanns en tidsram gavs ordet till de som kunde svara snabbt när lektionen skulle 

avrundas, vilket kopplades till frågan om ramar möjliggjorde eller omöjliggjorde olika 

processer (a.a.).  

 

En förskola påverkas ständigt av yttre och praktiska faktorer som till exempel resurser 

och tid. Det behövs tid inte bara för planering, genomförande och utvärdering av 

aktiviteter utan också för att få ihop vardagen när personalstyrkan tryter eller oväntade 

situationer dyker upp. En ramfaktor som kan vara relevant för äventyrspedagogik som 

metod är lokalers utformning och vilka tillgångar förskolan har att vistas i utomhus- och 

inomhusmiljö. Ramar som till exempel ekonomiska resurser, personalstyrka och 

barngruppens storlek kan möjliggöra eller begränsa aktiviteter i förskolans verksamhet.  
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4 Metod 
I det här avsnittet redovisas den valda metoden för studien utifrån syftet att utforska och 

bidra med förståelse för vad den pedagogiska metoden äventyrspedagogik innebär. Här 

beskrivs och motiveras metodval, urval, planering, genomförande, bearbetning, etiska 

överväganden och slutligen en metoddiskussion.  

 

4.1 Metodval 
I denna studie har vi använt semistrukturerade intervjuer som metod för att utforska och 

skapa förståelse för äventyrspedagogik som pedagogisk metod. Enligt Denscombe 

(2016) innebär semistrukturerade intervjuer att intervjuaren har en lista på vilka 

områden som ska beröras men är även flexibel för att låta respondenten utveckla sina 

svar, idéer och synpunkter. I en kvalitativ eller en småskalig forskning används ofta 

semistrukturerade intervjuer som en metod för att undersöka detaljerade frågor och 

attityder (a.a.). Eftersom att syftet med studien är att utforska äventyrspedagogik och 

förskollärares tankar och resonemang kring det är intervjuer ett lämpligt alternativ. Om 

man istället hade valt till exempel enkäter så hade svaren blivit mer styrda och det hade 

varit svårt att fånga spontana tankar och svar. Med intervjuer kan man få djupare och 

mer personliga svar om ett område och lättare få fatt på respondenternas uppfattningar.  

 

4.2 Urval 
Undersökningen genomfördes på två olika förskolor, i två olika kommuner i södra 

Sverige där äventyrspedagogik som metod används som en del av verksamheten. För att 

kunna utforska och skapa förståelse för  hur förskollärare resonerar om 

äventyrspedagogik som metod var det relevant att prata med just de förskollärare som är 

aktiva i arbetet med äventyrspedagogik. Urvalet av förskolor och respondenter var 

begränsat på grund av att äventyrspedagogik är ganska ovanligt och inte används på så 

många förskolor i närområdet. Personerna som har intervjuats är fem förskollärare varav 

fyra av dem har läst kursen äventyrspedagogik på Luleå universitet som ges av 

Furmark. Den femte förskolläraren har inte läst kursen men arbetar aktivt i ett arbetslag 

som använder äventyrspedagogik som metod. Storleken på urvalsgruppen beror på 

tidsramen för genomförandet av studien. Respondenterna och förskolornas namn hålls 

fiktiva i studien för att inga identiteter ska röjas. Förskollärarna Astrid, Bella, Cajsa, 

Doris och Freja är i olika åldrar och har olika antal års arbetslivserfarenhet inom 

förskolans verksamhet vilket redogörs nedan.  

 

Astrid är 31 år och har arbetat inom förskola i 8 år. Jobbar nu på förskolan Skogen. 

Bella är 48 år och har arbetat inom förskola i 8 år. Jobbar nu på förskolan Skogen. 

Cajsa är 58 år och har arbetat inom förskola i 40 år. Jobbar nu på förskolan Skogen. 

Doris är 50 år och har arbetat inom förskola i 30 år. Jobbar nu på förskolan Sagan.  

Freja är 48 år och har arbetat inom förskola i 25 år. Jobbar nu på förskolan Sagan.  

 

4.3 Planering 
När vi började planera intervjuerna tog vi kontakt med varsin förskola. Den första 

kontakten med de två förskolorna skedde via mail där vi gav en övergripande 

beskrivning av studien samt frågade om intresse för deltagande fanns. När vi kommit 

fram till vilket syfte och vilka frågeställningar studien skulle svara upp till började vi 

läsa på mer om de olika områdena som studien innehåller (äventyrspedagogik, 

upplevelsebaserat lärande, lek och lärande). När områdena var mer pålästa började vi 

tillsammans formulera intervjufrågor som bildade vår intervjuguide (se bilaga A). 

Intervjufrågorna delades in under olika områden för att lättare få en överblick att 
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intervjufrågorna ställdes för att svara upp till studiens frågeställningar. När 

förskollärarna svarat och gett sitt samtycke att delta i studien togs ytterligare kontakt via 

mail. I mailet beskrev vi mer utförligt vårt syfte med studien, vilka forskningsetiska 

principer vi skulle ta hänsyn till och några förslag på datum för intervjuernas 

genomförande. Datum, tid och plats för intervjuerna bokades. Vi skickade inte i förväg 

intervjufrågorna till respondenterna för att kunna få mer spontana svar vid 

intervjutillfället.  

 

4.4 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes med förskollärarna en och en där vi intervjuare deltog båda 

två. På förskolan Skogen som vi först besökte, för att intervjua tre förskollärare, fick vi 

låna ett ledigt personalrum i skolan intill där vi kunde genomföra två av de tre 

intervjuerna. Den sista intervjun på Skogen genomfördes i personalrummet i anslutning 

till avdelningen där en dragspelsdörr skiljde rummet från verksamheten. På förskolan 

Sagan, där vi intervjuade två förskollärare, satt vi i ett personalrum med stängda dörrar. 

Alla fem intervjuer genomfördes med ljudupptagning efter ytterligare muntligt 

godkännande. Två mobiltelefoner användes för att säkerställa fullständig 

ljudupptagning. Inledningsvis nämnde vi kortfattat de forskningsetiska principerna som 

respondenterna fått mer utförligt beskrivna via mail. Intervjufrågorna lästes upp från en 

dator av oss intervjuare och rikligt med tid erbjöds på varje fråga för att få så utförliga 

svar som möjligt. Vi valde att inte ge respondenterna frågorna på papper under 

intervjuerna då vi ville ha fokus på de spontana svar som kunde uppstå. Det kan ha 

påverkat vilka svar vi fick gentemot om respondenterna hade fått frågorna framför sig. 

Vi delade upp de olika områdena med frågor så att en ansvarade för en viss del vilket vi 

sedan skiftade från intervju till intervju. Intervjuerna tog mellan cirka tjugo och 

trettiofem minuter. Den kortaste intervjun var med förskolläraren som inte har läst 

kursen äventyrspedagogik då svaren var lite mer kortfattade. Vid en av intervjuerna 

upplevdes respondenten till en början lite obekväm men det förändrades under 

intervjuns gång. Gemensamt med intervjuerna var att respondenterna upplevdes 

engagerade och intresserade i samtalet om arbetet med äventyrspedagogik.  

 

4.5 Bearbetning 
Det insamlade materialet bearbetades till en början genom att ordagrant transkribera 

ljudinspelningarna. Vi satte oss för att transkribera i nära anslutning till intervjuerna för 

att ha dem färska i minnet. Då det var fem intervjuer om totalt ca 2,5 timmar tog det 

några tillfällen för att transkribera. När transkriberingarna var fullständiga läste vi 

igenom intervjuerna gemensamt men också var för sig för att identifiera gemensamma 

nämnare i intervjuerna. Vi plockade ut många citat för att lättare kunna få överblick och 

sorterade sedan ut de mest bärande citaten. Kategorierna i resultatet var från början inte 

självklara då studien är utforskande. Efter en del bearbetning av resultatet lät vi studiens 

frågeställningar bilda kategorierna i resultatet för att tydliggöra hur resultatet svarar upp 

mot studiens syfte. Gemensamma nämnare och bärande delar kodades ut i de valda 

citaten som bildade teman under respektive frågeställning.  

 

Vi valde att lägga analysen i anslutning till resultatet för att göra det lättare för läsaren 

att komma ihåg och koppla ihop de två. Resultatet analyserades med hjälp av de teorier 

som tas upp i kapitel 3.2, teorianknytning. I analysen har vi utgått från ett sociokulturellt 

perspektiv med Vygotskij som främsta källa, där samspel, proximal utvecklingszon, 

lekkomponenter och hans syn på lek och lärande är centrala begrepp. John Deweys 

forskning och begrepp learning by doing, handlingar och erfarenheter har också varit en 

utgångspunkt i vår analys. Resultatet har även analyserats utifrån ramfaktorteorin och 
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dess påverkande faktorer som tid och resurser. Vi har också använt oss av Furmarks 

beskrivning av äventyrspedagogik som metod för att analysera resultatet. Vi läste 

återigen igenom de citat vi valt ut från transkriberingen och läste sedan igenom 

teorianknytningen igen. Under tiden vi bearbetade datan noterades de samband mellan 

resultatet och de teoretiska begrepp och perspektiv som vi hittade. Noteringarna 

användes sedan som underlag i analysen. I vissa fall bytte vi plats på citat och rubriker 

för att få en bättre koppling i resultatet.  Vi har analyserat resultatet ihop, men till viss 

del skrivit analysen enskilt för att vara tidseffektiva.  

 

4.6 Etiska överväganden 
De etiska aspekter som beaktats vid planering och genomförande av studien är de 

forskningsetiska principerna som tagits fram av Vetenskapsrådet (2002). Det finns fyra 

huvudkrav som benämns informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (a.a.). 

  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär informationskravet att deltagarna ska få 

information om studiens syfte, hur den genomförs och hur de ska delta i den. Det ska 

också framgå vilka villkor som gäller och att medverkan är frivillig och går att avbryta 

när som helst. Uppgifterna som samlas in används bara i forskningssyfte, vilket också 

ska framgå i informationen. Det kan även vara bra att meddela hur undersökningen 

senare offentliggörs. Informationskravet kan skilja sig åt beroende på vilken sorts 

undersökning man genomför (a.a.). I vår studie gavs informationen först via mail men 

sedan också muntligt vid intervjun. I mailet framgick vilka vi är, vilken institution vi 

tillhör, syftet med studien och lite kortfattat hur den genomförs. Det framgick också hur 

själva intervjuerna skulle genomföras och att ljudupptagning helst skulle användas för 

att kunna fånga upp allt. Vi meddelade även att förskolornas och deltagarnas namn 

skulle hållas fiktiva i studien och att intervjuerna kunde avbrytas vid vilken tid som 

helst. 

  

Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att deltagarna 

ska ge sitt samtycke och har själva bestämmanderätt över sin medverkan. Ett samtycke 

ska alltid fås om deltagaren ska vara aktiv i undersökningen. Det innebär också att 

deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan när som helst (a.a.). Eftersom att 

deltagarna i vår studie var aktiva behövde vi få deras samtycke, vilket vi fick både 

skriftligt via mail och muntligt vid intervjutillfället efter att förklarat deras villkor med 

deltagandet. Deltagarna fick även information om att intervjun kunde avbrytas vilket vi, 

om så behövts, hade tagit hänsyn till. 

  

Konfidentialitetskravet ligger enligt Vetenskapsrådet (2002) nära sekretess och 

offentlighet. Personliga uppgifter ska reduceras för att de deltagande personerna inte ska 

kunna identifieras, varken muntligt eller i skrift. Risken att personerna oavsiktligt kan 

identifieras måste beaktas när delar av datainsamlingen väljs ut. Materialet ska 

behandlas och lagras så att det inte kan komma ut till obehöriga (a.a.). I vår studie har vi 

gett förskolorna och respondenterna fiktiva namn för att ta hänsyn till 

konfidentialitetskravet. Det insamlade materialet förvaras så att endast vi har tillgång till 

det och raderas när studien är klar. Vi har också valt att inte för detaljerat beskriva 

urvalsgruppen för att förhindra identifiering. 

  

Det fjärde kravet är nyttjandekravet som enligt Vetenskapsrådet (2002) betyder att 

materialet endast får användas i forskningssyfte. Om det insamlade materialet ska lånas 

ut eller ges bort behöver mottagaren ha samma skyldigheter gentemot de deltagande 
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som forskaren har (a.a.). För att svara upp mot nyttjandekravet har det insamlade 

materialet i den här studien endast använts i forskningssyfte och har inte spridits vidare 

till andra parter.  
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5 Resultat och analys 
Empirin är strukturerad utifrån de fem intervjuer med förskollärare som har utförts. 

Gemensamma teman har tagits fram utifrån intervjuerna samt denna studies syfte och 

frågeställningar. Syftet med studien är att utforska och bidra med förståelse för vad den 

pedagogiska metoden äventyrspedagogik innebär. Det var från början inte självklart hur 

vi skulle lägga upp kategorier eller teman då vår studie är utforskande. Under 

bearbetningen av transkriberingarna valde vi att studiens frågeställningar fick bli 

kategorierna och underrubrikerna blev de teman som vi tagit fram från de intervjusvar 

vi har fått.  

  

5.1 Varför och hur väljer förskollärarna att arbeta med 

äventyrspedagogik? 
I den första delen av vårt resultat och analys kommer vi att ta upp varför, men främst 

hur, förskollärarna i intervjuerna arbetar med äventyrspedagogik som metod. De teman 

som vi presenterar intervjusvaren under är: ett ständigt pågående arbetssätt, 

utomhusmiljön och fantasin sätter gränser. Denna del avslutas med en analys.  

  

5.1.1 Ett ständigt pågående arbetssätt   

Gemensamt för alla respondenter var att äventyrspedagogik som metod används mer 

eller mindre hela tiden. Det är ett arbetssätt som pågår hela tiden när det är igångsatt. 

Freja förklarar det på följande sätt: 

  
Det är ganska svårt att smala in så, för vi lever i ett äventyr egentligen hela 

tiden. När det är igångsatt, när barnen har fått uppdraget. Det är ju det vi är i. 

Så att det kan vara en frukost, lunch med sina barn man har som man börjar 

spekulera tillsammans och då jobbar man ju med det. För det är ju liksom 

uppdrag som vi får av en karaktär och sen ska vi resa tillbaka dit och lösa, 

och då drar vi ju upp saker som vi ska jobba med hemma, vi kanske sitter i 

smågrupper. Men däremellan sker ju allt det här som barnen tänker på, som 

kommer närsomhelst, haha, och det kan ju ploppa in. Vår sagofé kan komma 

in på lite spontanbesök och vi har en liten uggla som flyger emellan och kan 

komma ibland. Det kan ligga ett brev från en karaktär i vårt träd ute i 

hallen.  Så att det sker någonting varje vecka kan man säga (Freja). 
  

Doris uttrycker också att äventyrspedagogik pågår hela tiden och ger exempel på hur de 

inledningsvis använder äventyrspedagogiken för att få fatt på barngruppens intressen 

och hur barnen hanterar en äventyrssituation. Doris uttrycker följande:  

  
I princip hela tiden. För att vi använder oss av följetångsäventyr så vi börjar 

alltid terminen med det här checka gruppen. Det här vanliga, och intressen 

och diverse. Sen så börjar vi mycket med kamratbanor, kamratövningar [...] 

och sen kör vi igång ett litet värdegrundsäventyr. Någonting händer, vi får 

träffa någon och någon har problem, och just det här att vi trycker extra på, 

med värdegrundsfrågor då, och vi gör det också för att dels känna av 

gruppen. Vad tål de? Hur hemskt kan vi göra det? Såna här saker, och deras 

intressen och såhär, hur de tar emot det (Doris). 
  

Bella, Astrid och Cajsa berättar hur de arbetar med äventyrspedagogik. Alla tre gav 

exempel på hur äventyrspedagogiken används för att lära barnen vad man gör när man 

går vilse: 
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Ja som det första äventyret då var det om det här vilsekonceptet, 

civilförsvarets information hur man gör om skulle råka gå vilse då, så det är 

mycket kunskap då, och att man ska, inte ska springa runt i skogen, och ska 

stanna kvar och krama träd, bygga en koja, göra stopptecken, göra lite olika 

saker, andra sagoinspirerade saker som kommer utifrån barnens intressen 

kanske. Ofta är det något hot med i bilden då som ska vara lite spännande. 

Något att man löser något. Så det kan vara olika saker det kan handla om 

(Bella). 
  

Då har vi ju kört det här Mamma Hare och är, det är ju Hitta Vilse-konceptet 

som kom ut från civilförsvaret, som kom ut på 70-talet, som vi har gjort en ny 

variant på. För vi tycker att det är en viktig lärdom. Att lära barnen att skogen 

och naturen inte är farlig att vara i. Vi har ju många barn från andra kulturer 

som har det som, att det är farligt att vistas där (Astrid). 
  

Vi gör ju det projektvis när vi gör det lite mer. Så på hösten börjar vi då med 

Vilsekonceptet fast vi har gjort om det till Mamma Hare. Vi gör ju ständigt 

om och utvärderar det här år efter år. Men just det här med att hur man beter 

sig när man kommer vilse, den kunskapen, och då använder vi 

äventyrspedagogik som, ja som lärmetod. Sen så kommer vi tillbaka till just 

det här lite större, när vi får ett uppdrag, tre gånger per termin ungefär, sen 

kamratövningarna, samarbetsövningar jobbar vi med varje vecka (Cajsa). 

 

Förskollärarna beskriver det introducerande äventyret där barngruppen får bekanta sig 

med varandra och miljön innan det stora äventyret börjar. Äventyrspedagogiken 

används som en lärmetod för att introducera kunskap om vad barnen ska göra om de går 

vilse som senare kan användas i andra sammanhang och framtida äventyr.  

  

5.1.2 Utomhusmiljön 

Utomhusmiljön har en stor del med äventyrspedagogiken att göra, det är där majoriteten 

av äventyren och uppdragen utförs och detta visar sig i ett flertal av intervjusvaren. Det 

är ofta som skogen används som arena för äventyren. Detta kommenterar förskollärare 

Astrid som följer: 

  
[...] och just i skogen är det också en sån där, som många barn inte är vana 

vid den. Första veckorna har man ju någon som kanske rör sig en meter från 

en, till att röra sig tre meter och sen till att följ inte efter mig, jag är där uppe 

men jag har koll på dig, du står där nere. Alltså, de får ju en enorm trygghet i 

miljön med och i varandra och då kan ju all lek utspela sig egentligen 

(Astrid). 

  

Förskollärare Cajsa belyser att skogen inte är en naturlig miljö att vistas i för alla barn. 

Hon uttrycker i följande citat att ett syfte med deras äventyr är att barnen ska bli trygga i 

att vistas i skogen: 

  
Framförallt så gör vi dem trygga i skogen. Vi har barn från hela världen och 

en del är inte trygga med skogen som arena, som vi svenskar är vana att 

släppa ut våra barn i. Vågar man ta i pinnar eller är det en orm? Finns det 

gerilla i skogen? Som kan anfalla. Så det ser jag som ett stort syfte att den 

arenan blir tillgänglig för våra barn från hela världen (Cajsa). 

  

Förskollärare Doris berättar hur inomhusmiljöer kan komplettera utomhusmiljön samt 

hur hon och hennes kollegor ibland påverkas av vilka resurser som förskolan har: 
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Det är väldigt olika från grupp till grupp och när vi var i gamla huset här 

uppe då hade vi liksom ett rum som vi kunde göra lik… alltså som var 

sagovärld, och då fick de ju mycket. Där var böcker, utklädningskläder och vi 

byggde upp så att man kunde leka fritt, leka det här man upplevde då. Vi har 

ju inte utrymme till det riktigt nu, men däremot så försöker vi ju alltid 

anpassa med materialet. Att ja, trolldräkter eller så här, att leka med, och sen, 

det är också nytt, den här gården är cirka tre månader gammal. [...] Vår lilla 

gård här. Det är ju lite, ja den har ju blivit avstyckad ifrån den stora om man 

säger. Så det är mycket vi skulle önska. Vi hade önskat mycket, mycket mer 

skog. Vi hade fått lov att få en stor bit uppåt där med mycket mer träd och 

skog men det fick vi inte för det va så dyrt, kvadratmetern eller den metern på 

stängslet kostade väl tretusen eller något så att man, det smalnades ner lite. Så 

det är, men alltså, visst leker de, och vi, de blir inspirerade av leken. Vi kan ju 

märka det. Men det är olika från år till år vilka barn det är och hur det är så, 

men visst blir de inspirerade i leken, att leka och bearbeta det genom, på det 

viset också (Doris). 
 

Utomhusvistelsen bygger bland annat på att få barnen att känna trygghet i miljön. Om 

barnen blir trygga i utomhusmiljön kan det enligt förskollärarna bidra till inspiration i 

barnens lek.  

  

5.1.3 Fantasin sätter gränser 

Ett äventyr tar ofta plats i en annan värld. Det kan vara sagans värld, i rymden eller i 

regnbågslandet. Utifrån samtliga intervjusvar framkom det att fantasin är betydelsefull i 

arbetet med äventyrspedagogik som metod. Förskollärarna beskriver fantasin på lite 

olika sätt där förskollärarnas egna fantasi samt att låta barnen fantisera framkommer. 

Astrid uttrycker sina tankar om fantasi och betonar samarbete på följande sätt: 

  
Jo, alltså självklart, så tidigare erfarenheter är jätteviktiga, men så känner jag 

att man inte får glömma bort fantasin. Att tro på något utanför verkligheten, 

just det där, att sagornas värld kan jag känna att där blir du inte dömd för vem 

du är eller så. [...] och hos oss slutar det alltid väl om man säger, vi klarar ju 

alltid det där och vi gjorde det tillsammans, och det känner jag att det måste 

man också ha med att alla känner det någon gång (Astrid). 

  

Att fantasin inte får glömmas bort kan kopplas ihop med vad Freja uttrycker: 

 
Verklighet kanske inte är vårat första mål om man säger, vi känner ju mer att 

vi vill fantasin då. Det är den som barn tyvärr tappar ju äldre dom blir, så 

(Freja).  

 

Freja berättar vidare att fantasi och verklighet kan kombineras i äventyren. Att det är ett 

roligt sätt att ta in verklig fakta i fantasin. Detta uttrycks följande: 

  
[...] och alltså nu blandar vi ju liksom fantasi och verklighet här lite då så. 

Menar vi försöker ju… det kanske inte är ett svar på det men ibland försöker 

vi ju bara för att det ska va lite roligt, blanda in lite verklighet i… så att de lär 

sig någonting när de ändå ska lära sig. Alltså, vi hade Vasaskeppet en gång 

till exempel, det skulle vara ett skepp som seglade, och om skeppet ändå ska 

heta någonting så kunde det lika väl heta Vasa. [...] och då byggde vi liksom 

på riktig fakta. Hur många kanoner det hade och de här mössen som var där 

då. Så då lärde de sig ju fast att de inte fattade det själva. Verklig kunskap om 

man säger (Freja). 
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[…] och vi hade rymden en gång och då var det ju NASA då, det var ju 

mycket prat om NASA och såhär sputnikar och grejer. Fast så var en pappa 

som pikade oss lite där att nu kommer ju barnen gå till skolan och tro att det 

finns fyra planeter till. För vi hittade ju på att det fanns fyra hittepåplaneter då 

men de lärde sig de verkliga planeterna också (Freja). 

 

Doris uttrycker att det gäller att ha fantasi när rekvisita ska tas fram till äventyren samt 

att barnen använder fantasi och inlevelseförmåga även när de vet vilka som ligger 

bakom äventyren. Att träna fantasin är också ett sätt att lära sig att känna empati: 

  
Det här var rymdäventyret som vi hade ett år, vi var på olika planeter och 

sånt här. Man får använda fantasi för att, det här med rekvisita, så att det blir 

mycket arbetande i, på hemmaplan. På både gott och ont [...] Det är ju det 

som är så häftigt, att de vet. De vet. Vem är det som ska gå på möte idag? 

brukar de ju fråga. Hehe. Men nästan aldrig att de knystar om det. Det är tabu 

liksom. Utan det är fantasi och inlevelseförmåga, och när det gäller 

värdegrunden och det här, det jag också känner, om barn får träna sin fantasi, 

och inlevelseförmåga, det är detsamma som att träna sin empati, och vad 

behöver man empati sen i skolans värld? Jo men i allt, alltså det är ju en basic 

för att förebygga mobbing och allt, att bry sig om varandra (Doris). 

 

Freja uttrycker även hon att fantasi kan vara en hjälp för barnen när de börjar skolan: 

 
[...] och sen pratar man om det under dagen, vad var det som hände, kommer 

ni ihåg? Man tränar deras minne lite, lyssna och komma ihåg, och att de är 

med och spekulerar, tänk om, va tror ni kommer hända? De får sätta ord på 

det själva, och det känner vi att vi har fått från gamla barn som slutat. Dels 

från lärare på skolan och gamla föräldrar att de tror, och det kan man ju aldrig 

hundra veta, men att de tror att deras barn har haft nytta av detta när de 

kommer till skolan. För där ska man sätta sig och skriva en berättelse och 

våra barn har blivit lite inlärda i det här att, fantasi-tänken står liksom, sätta 

ord på liksom (Freja). 

  

Fantasin kan enligt respondenternas svar gynna barnens framtida skolgång och bidra till 

bland annat empati, fantasi- och inlevelseförmåga. Äventyrspedagogiken kan ses som 

ett sätt att blanda fantasi och verklighet.  

 

5.1.4 Analys 

Bella, Astrid och Cajsa uttrycker att äventyrspedagogiken används som lärmetod för att 

lära ut kunskap om vad en gör när en gått vilse. De betonar vikten av lärdomen om vad 

en ska göra då en går vilse, då äventyren ofta sker i utomhusmiljö. Förskollärarna 

berättade även att de startade upp läsåret med ett litet äventyr för att barnen skulle 

bekanta sig med arbetssättet. Det lilla äventyret kan utifrån Richards (1992) modell ses 

som integreringsfasen där erfarenheter från ett äventyr kan tas med till genomförandet 

av nästa äventyr. I äventyren får barnen utföra diverse uppdrag som de i förhand har fått 

öva på, vilket kan ses som Deweys (Säljö, 2017) teori learning by doing. Förskollärarna 

berättar även om kamratövningar och samarbetsövningar som viktiga delar av 

äventyren. Dessa delar är även viktiga i det sociokulturella perspektivet som denna 

uppsats har en del av sin teoretiska grund i. Barn lär bäst tillsammans och med stöd av 

någon med mer erfarenhet (Säljö, 2017). 

  

Astrid och Cajsa nämner att många barn inte är vana vid att vara i skogen av olika 

anledningar. Därför väljer de, som kan läsas tidigare i resultatet, att starta året med ett 
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mini-äventyr där barnen får en möjlighet att bekanta sig med miljön samt varandra i 

gruppen. Genom dessa mini-äventyr får barnen erfarenhet av att befinna sig i skogen 

samt i den gruppen. Astrid och Cajsas barngrupper får i de respektive äventyren möta 

utomhusmiljön och får en grund inom äventyrspedagogiken genom det inledande korta 

äventyret som barnen kan använda sig utav i det längre äventyret. Dewey (Säljö, 2017) 

menar att erfarenhet mellan individen och dess närmiljö, samt möjligheten att koppla 

ihop gamla erfarenheter med nya är viktiga i ett upplevelsebaserat lärande. 

  

En aspekt som tas upp av Doris är att resurser kan begränsa tillgängligheten av 

inomhus- och utomhusmiljön. Sett utifrån ramfaktorteorin (Lundgren, 2017b) kan 

faktorer som tid och de förutsättningar som finns för förskolan påverka 

undervisningsprocessen. Doris har utifrån de ramar som finns i verksamheten skapat en 

arbetsprocess och möjligheter till lek och lärande utifrån de tillgångar de har. 

 

Respondenterna presenterar fantasi som ett verktyg hos både barn och lärare när det 

kommer till lärande och lek. Barn leker sådant som de själva har upplevt och använder 

objekt som de sett användas av vuxna i vardagssituationer (Jensen, 2013). Leken är 

även en fantasivärld där barns behov ges uttryck för och där vuxna stöttar, så som 

respondenterna finns som stöttning genom till exempel rekvisita (a.a.). Astrid och Doris 

nämner fantasin som en arena där barnen övar på och utvecklar bland annat empatiska 

förmågor och sammanhållning. De empatiska förmågorna kan till exempel vara känslor 

som barn utforskar i leken. Dessa känslor blir inte mindre verkliga för att de uttrycks i 

en fantasi, utan barnen tar med sig den känsloerfarenheten ut i verkligheten (Jensen, 

2013).  

 

5.2 Hur ser lärarna på äventyrspedagogikens möjligheter att stimulera 

barns lek och lärande? 
Barns utveckling, lek och lärande är återkommande delar i Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016). Utifrån de intervjusvar vi fått ser vi att dessa begrepp är 

framstående i arbetet med äventyrspedagogik som metod i förskolan. I den här delen av 

vårt resultat tas förskollärarnas svar upp angående äventyrspedagogik i relation till lek 

och lärande. Intervjusvaren presenteras utifrån tre teman: Det sociala lärandet i äventyr, 

äventyr i leken och acceptans för varandras likheter och olikheter. Denna del 

avlutas med en analys. 
 

5.2.1 Det sociala lärandet i äventyr 

Äventyrspedagogik som metod arbetar med att främja gruppkänslan och det sociala i 

barngruppen. Freja nämner samarbete som en av de utvecklingar och lärande som blir 

synligt i arbetet med äventyrspedagogik som metod: 

  
Vissa uppdrag vi ska göra bygger ju liksom på samarbete så då, pratar vi 

väldigt noga för det, här tävlar vi inte, utan här ska vi göra tillsammans. Det 

är fällor i skogen, då måste man samarbeta för att klara fällorna. Så de tränas 

ju mycket av det sociala så (Freja). 
  

Cajsa nämner att barnen tar med sig erfarenheter och lärande från äventyren. Här 

berättar hon om samarbete som en sådan lärdom: 

  
Nej men barnen lär sig ju genom leken [...] och de lär sig det här med att 

samarbeta, att hjälpas åt, och det tar de ju med sig in att, hur vi gör. Kan inte 

du så kan jag, eller till och med lämnar över. Jag var jätteförvånad för vi hade 
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en, man skulle hitta lika grej, kattögon [...] och det va en förra veckan, hon 

hittade inte och hon hittade inte, så hon gav sin bild till en kompis och där 

hade hon lärt sig att klarar jag inte att lösa uppdraget så kanske kompisen gör 

det. Så då lämnar jag över det här… den här frågan, den här problematiken. 

Så det stämmer ju verkligen att dom tar med sig det (Cajsa). 

 

Astrid påpekar att det sociala lärandet bland annat handlar om att bygga upp barnens 

självkänsla och självförtroende: 

  
Men just det sociala känner jag och självkänsla och självförtroende. Att jag är 

viktig. Det är nog det viktigaste för mig att alla är betydelsefulla. Sen 

kommer liksom resten på köpet, lite så (Astrid). 

  

Cajsa fokuserar på det mer konkreta lärandet som kan uppstå ur ett äventyr: 

  
Ja rent kunskapsmässigt så kan det ju vara typ färger, former, ja hitta vilse då, 

natur, att vi ska va rädda om vår natur så att det går in de allra flesta, och sen 

då går ju då givetvis motoriken och samarbetet, går ju med. Att för man ska 

ju, vi lägger ju nat… äventyren i obanad terräng så man verkligen får röra på 

sig. Just själva äventyret, sen är det ju hela förberedelsen, själva 

sagoäventyret är ju bara finalen på det. Vi håller ju på att förbereda i flera 

veckor för att klara av det här uppdraget som vi har fått, och då är det ju 

kunskapsinhämtande (Cajsa). 

  

Det sociala lärandet kan innefatta många aspekter. Nedan belyser Cajsa ett äventyr som 

utmanade en flickas sociala lärande genom något hon till början var rädd för. I en social 

kontext lärde sig flickan bland annat mod att möta sin rädsla och lära sig förhållandet 

mellan fantasi och verklighet: 

  
Ett exempel var för några år sen när vi hade en häxa som, skräpiania, och då 

var det en flicka som var jätterädd, hon grät, och då tänkte vi nu har vi gått 

för långt, tänkte vi. Nu, nu måste vi, det här måste vi korrigera till nästa gång. 

Så mötte hon mamma utanför sin förskola och strålade och hoppade. 

‘Mamma, mamma jag vågade titta på häxan’, och då ändrade vi oss igen, för 

då hade vi nått den gränsen för den är ju hårfin. Det ska ju inte va otäckt men 

det ska va spännande och man ska klara av det. Man ska ha sånt, man ska va 

så väl förberedd så man klarar uppdraget (Cajsa). 

 

Respondenterna berättar om sociala läranden som kan ske i ett äventyr. Enligt 

förskollärarnas svar gynnar äventyren barnens gruppsammanhållning, samarbetsförmåga 

och självkänsla. Äventyrspedagogik som metod används också enligt förskollärarna som 

ett sätt att lära ut mer konkret kunskap som till exempel färger och former.  

 

5.2.2 Lärandet i leken 

I läroplanen för förskolan, (Skolverket, 2016) står det att leken ska främja lärandet i 

förskolan. Vi frågade förskollärarna hur de såg på relationen mellan lek och lärande, 

Astrid berättar att det sociala lärandet bidrar till större lekgrupper hos barnen: 

  
[...] och vårt syfte är ju att få ihop dem med äventyrspedagogik ju, att 

upptäcka varandra och det, och de ser man. Det tar bara några veckor, så ser 

man att vissa barn börjar gå över de här, trygghetsgränserna ska jag säga, för 

jag förstår att dom grupperar sig efter sin trygghetszon med, och det är ju 

den. Vi vill ju ha en helhet att se att det blir större lekgrupper, att det är fler 
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barn som leker tillsammans oavsett bakgrund om man säger, språklig eller 

vilken förskola man kommer ifrån (Astrid). 

  
Alltså för mig är ju det sociala det viktigaste. Att man ser varandra som 

tillgångar, och ser sig själv som en tillgång. Det här med självkänsla och 

självförtroende, att våga ta plats. Man har ju barn som ofta håller sig i 

bakgrunden, som är tysta, och de som är väldigt kloka oftast, som inte är fram 

på och gör direkt. Ofta har jag sett en utveckling sen på våren att de börjat ta 

för sig (Astrid). 
  

Nedan kopplar en Astrid ett av deras äventyr till hur barnen tagit med sig erfarenheten 

till leken: 

  
Vi har ju alltid barn som leker det som vi har upplevt eller så ju, och det här 

med mamma hare, så går vi till den skogen nu där hon har befunnit sig, så är 

ju första stunden alltid att leta och kolla om hon är där igen, och så bygger de 

vidare och pratar, ah vi kanske ska göra mat till dom här (Astrid). 

  

Freja uttrycker att barnen tar med sig erfarenheter från äventyr in i leken: 

  
De kan ju testa sådant som de har sett, hört i verkligheten, alltså barns lek 

avspeglar sig ju. De lär ju mycket sociala koder, de lär sig utveckla sitt språk. 

Ja, det är ju allting (Freja). 

  

Astrid nämner nedan leken som en viktig del i barnens lärande. Hon menar att genom 

att ha roligt så kan en lära barn vad som helst: 

  
Eftersom vi utgår från barnens intressen eller så, så har man ju redan fångat 

barnen där, och har man kul så kan man nästan lägga in vilket lärande man 

vill, och sen är det att man lär sig genom kroppen och engagemanget och 

göra något tillsammans. Så kunskaper kan man ju lägga in hur mycket som 

helst och för mig om man tittar tillbaka hur man själv lärt sig och vad man 

kommer ihåg från skolan är det ju det man har gjort, med kroppen. Inte vad 

man suttit och läst och så utan det man verkligen gjorde (Astrid). 

 

Erfarenheter som barnen tar med sig från ett äventyr kan enligt förskollärarna bidra till 

barnens fortsatta lek. Om barnen är intresserade och har roligt kan enligt Astrid nästan 

vilket lärande som helst introduceras. Förskollärarna talar även om att det sociala 

lärandet bidrar till barnens lek.  

 

5.2.3 Acceptans för varandras likheter och olikheter 

Utöver att barns lärande ska ske genom lek nämner förskolans läroplan att barn ska få 

möjlighet att lära sig respektera andra (Skolverket, 2016). För att kunna utvecklas, leka 

och lära tillsammans i grupp som det sociokulturella perspektivet förespråkar måste en 

respekt gentemot andra finnas. Bella nämner att barn lär sig att leka och lära med barn 

med annat modersmål än de själva. Barn lär sig att acceptera likheter och olikheter: 

  
Det kanske är mer att man får in det här mer samarbete, sociala så. Man har 

sett att de har börjat leka lite över språkgränserna och det är ju kanske inte 

bara äventyrspedagogik. Det är ju andra bitar med som liksom vanlig lek, 

allmänt på förskolan, alla timmar och allt annat. Men ju mer tiden går så ser 

man att de har ju mer hittat varandra och detta är ju en del av vägen dit, att 

dom ska liksom acceptera och leka med varandra. Så det går ju framåt ser 

man ju (Bella). 
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Astrid fortsätter att prata om det sociala lärandet och berättar likt Bella om att barn lär 

sig acceptera varandras likheter och olikheter: 

  
Vi byter ju barngrupp en gång om året, så man, vi har ju inte så lång tid på 

oss eller så, men de e ju just det sociala. Att man ser att de leker i 

storgrupper, det är väl det stora man ser. Sen det här med tryggheten, våga 

räcka upp handen och att man vågar prata inför varandra, att de här tysta 

barnen som ofta faller mellan stolarna, de får man faktiskt syn på, man får 

syn på alla. Så de vill ta plats och det, och de är väldigt empatiska barnen 

eller så. Det har vi fått jättemycket från skolan ju, att de arbetade som en 

grupp om man säger. Att man har acceptans om varandras olikheter och 

likheter, och det tror jag är just för att, man har inte gjort någon skillnad på 

det utan man har velat att alla ska komma fram (Astrid). 

  

Cajsa återkommer till att barn leker mer i stora grupper samt utanför språkgrupper, 

alltså att barn leker med andra barn som inte har samma modersmål: 

  
[...] och sen är det ju leken överhuvudtaget att leka tillsammans. Vi delar i 

grupper. Man leker inte bara inom språkgruppen när man övar. Däremot har 

vi gjort så sista året nu att vi har gått i språkgruppen när vi har gått själva 

sagoäventyret för att få hjälp av vår arabtalande pedagog. Så att de verkligen 

förstår uppdraget som de ska göra. Visst de är med på känslorna, för mycket 

av det här bygger ju på känslor, och det förstår de ju utan språk, det behövs 

inget språk. Jag har ett jätteexempel när vi gick på farlig mark där dom står 

med plattor och skulle skicka och det va en pojke som var rätt så nyanländ 

och han stod ju längst bak och hade facit och fick inte fram det. Till slut tog 

han den här plattan, stack i handen på första, och så pekade han på marken 

och det löste problemet för hela gruppen, och hans status i gruppen ändrades 

för han löste det här problemet hur de skulle ta sig över farlig mark (Cajsa). 

 

Enligt respondenternas svar kan äventyrspedagogik som metod bidra till att barn lär sig 

acceptera varandras likheter och olikheter. Barnen vågar ta mer plats och blir 

accepterade i gruppen.  

  

5.2.4 Analys 

Alla respondenter uttrycker att äventyrspedagogik kan användas för att främja barns 

samspel, samarbete och barngruppens utveckling. Detta stämmer överens med det 

sociokulturella perspektivet där kunskap enligt Säljö (2017) ses som något människor är 

deltagare i och som sker i samspel med andra. Äventyrspedagogik används för att 

främja en grupps utveckling (Furmark, 1999) vilket flera av förskollärarna uttrycker, 

nämligen att barns gruppdynamik påverkas positivt av äventyren. Enligt Astrid lär man 

sig något genom att använda kroppen och sitt engagemang, vilket Deweys teori learning 

by doing går ut på (Säljö, 2017). Däremot syns ingenstans var barn som inte är bekväma 

med att vara i grupp, eller barn med funktionsnedsättning där motoriken påverkas får 

plats.  

  

Äventyrspedagogik kan enligt Astrid, Bella och Cajsa bidra till att barn leker över 

språkgränser och lär sig acceptera varandras likheter och olikheter. En av förskollärarna, 

Cajsa, berättade också att problemlösning sker bland barn under äventyren, likt det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2017). Barn stödjer varandra i takt med att de 

utvecklar nya kunskaper. Några kunskaper som nämns av förskollärarna är respekt för 

likheter och olikheter samt mer konkreta kunskaper så som färger och siffror.  
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Den lilla flickan som vågade möta häxan Skräpiania tar med sig sin erfarenhet från den 

fantasi-värld som förskollärarna har skapat till den verkliga världen (Jensen, 2013). Hon 

tar med sig en erfarenhet om hur hon ska hantera sin rädsla i situationer som hon 

uppfattar som skrämmande. Flickan kände en tilltro till sina med-äventyrares kunskaper 

och vågade därför låta sig influeras av deras kunskaper i förhållandet mellan fantasi och 

verklighet. Gruppen skapade en lärandekontext där de kände av hur flickans proximala 

utvecklingszon såg ut för att stötta hennes lärande (Säljö, 2017).  

 

5.3 Vilka pedagogiska utmaningar ser förskollärarna med att arbeta 

med äventyrspedagogik? 
I den här delen av vårt resultat tas pedagogiska utmaningar i relation till arbetet med 

äventyrspedagogik som metod upp. Intervjusvaren presenteras utifrån tre teman som 

kodats fram ur transkriberingarna: Tid, materiella resurser och språk och 

funktionsnedsättning. Denna del avlutas med en analys. 
  

5.3.1 Tid 

Den mest övergripande utmaningen som uttrycks i respondenternas svar, och som är en 

gemensam aspekt för alla respondenter, är tid. Astrid uttrycker att utmaningar 

egentligen inte finns utan det beror på hur man som pedagog ser det men det har varit en 

utmaning att hitta tid: 

  
Det finns väl egentligen inga utan det är väl vi pedagogers tankesätt, kan jag 

se. Jag lägger ju väldigt mycket tid och kraft på det som person och hade jag 

inte gjort det hade jag inte kunnat genomföra allt som vi gjort, utan det är 

någonting man brinner för, eller så. Så jag känner sådär att det finns 

egentligen ingen. Det gäller med vilka ögon ser jag, vilka möjligheter har jag 

i detta istället för se så. Men tiden är väl det största spektret… att hitta. Men 

de har man ju lärt sig också med åren att hitta tiden (Astrid).   

  

Som förskollärare lägger en inte enbart tid till planering och barngrupp, utan måste även 

ställa upp vid sjukdomar i personalgruppen samt skriva kvalitetsarbete berättar Freja, 

vilket även Doris påpekar: 

  
Mm, utmaningar är ju tid. Väldigt mycket. Typ såna här dagar när man måste 

hjälpa andra på huset och vi egentligen står inför äventyr nästa vecka och, 

plus att vi ska skriva i hypergene just nu egentligen. Prioritering med tid då. 

Vi skulle egentligen helst av allt behöva med att jag just nu bara suttit och 

planerat äventyr. Vi har liksom massa tankar om det men det får man lägga åt 

sidan (Freja). 
  
Mm, det kan man lugnt säga. Tiden för att planera i detta, alltså, det är ju 

mycket tid för kvalitetsarbete som är och likabehandlingsplaner och det är 

grupper och hit och dit. Det är inte mycket tid över för att vara, sticka ut och 

ha något eget. Så att det är mycket välvilja och smita undan tider, 

hemmajobb, många kvällar. Det är så, men vi, än så länge så tycker vi ju det 

är värt det (Doris). 

  

Att planera ett äventyr är inte det enda som tar tid. Cajsa berättar att det tar en 

hel del tid att anskaffa material till äventyren: 
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Sen är det ju tidsaspekten att planera äventyr, det tar mycket tid och det är 

mycket materialanskaffande. Det behövs mycket material. Vi har börjat 

bygga upp en liten bank med material som man kan återanvända till andra 

äventyr. Det är mycket. Vi har lagt väldigt mycket tid på det här, och just att 

skriva ett nytt äventyr, som vi då gör då och då. Eller efter intressen, vad är 

det som är utmaningen nu? Vad ska vi ha för uppdrag? (Cajsa). 

  

En annan utmaning som Freja uttryckte var att synliggöra det individuella barnets 

lärande: 

  
[...] men sen är de såklart de individuella lärandet som man ibland känner att 

man skulle vilja utveckla lite mer. Ibland har vi gjort så att vi har bestämt oss 

att ta undan ett barn i taget och så har vi bestämt frågor att vi tittar på den 

dokumentationen, vad var det vi gjorde där? Vad lärde ni er där? För att se de 

själva reflektera när de tittar på. Det skulle vi önska att vi hann göra mer, vi 

känner att det individuella ibland stryker på (Freja). 
 

Förskollärarna berättar att det läggs mycket tid på arbetet med äventyrspedagogik som 

metod. Ett flertal av förskollärarna berättar att egen fritid har lagts för att hinna planera 

äventyren.  

  

5.3.2 Materiella resurser 

Något som återkommer i respondenternas svar om utmaningar är begränsningen av 

resurser. Främst handlar det om ekonomiska resurser för att kunna köpa in material och 

rekvisita. I äventyren krävs en del materiella resurser till bland annat olika uppdrag och 

för att kunna skapa fantasivärldar och sagofigurer. Detta kräver en del ekonomi enligt 

både Doris och Freja: 

  
Men rekvisita, mater… alltså ekonomi för materiella inköp så det har vi ju 

inte så mycket (Doris). 
  

Lite resurser är det ju också, det här att det inte finns medel liksom att köpa in 

kanske sånt som hade varit bra till kamratbanor och sånt där (Freja). 

  

Bella uttrycker att ekonomi inte är den enda utmaningen med materiella resurser, även 

tid till att skapa rekvisita är en utmaning: 

  
För det kanske inte ska va det färdiga köpta materialet om man ska ha nån 

ask utan det ska ju va liksom någonting som man inte, man får ju inte känna 

igen det från vår verksamhet, så man får ju tänka till liksom. Välja materialet 

kanske med omsorg då, och vi får vara lite hysch hysch så det ska va lite 

hemligt att det är en sagofe eller någonting. Lapparna, det får ju inte avslöjas 

att det kommer från oss då, det ska ju vara lite så (Bella). 
  

Utmaningar med materiella resurser är enligt förskollärarna främst att det inte finns 

ekonomiska medel till inköp av olika material och rekvisita. En annan utmaning 

angående material är att hitta tid till att skapa egen rekvisita.  

 

5.3.3 Språk och funktionsnedsättning 

Vi frågade respondenterna om de ansåg att språk och eventuella funktionsnedsättningar 

i barngruppen kunde vara en utmaning i arbetet med äventyrspedagogik som metod. 

Astrid ser inte språkförståelse hos barnen som en större utmaning eftersom att det mesta 

är fysiskt i ett äventyr: 
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Äventyrspedagogik kan man ju säga, man behöver ju inte så mycket språk 

eftersom man gör så mycket fysiskt. Eller så ju. Men det gäller ju att man 

genom platsen att försöka, att bromsa dom som är ledare och gärna tar över 

att liksom, det är ju vi nu, nu måste vi lyssna här att, det krävs ju lite av oss 

vuxna också att styra upp det lite just såna grejer (Astrid). 

  

Enligt Doris kan språket dock vara en utmaning, vilket uttrycks följande: 

 
[...] och vad det gäller barn med annat modersmål, det är ju ett dilemma för 

hemspråksundervisningen, vi känner inte att vi kan skryta med den här, och 

andra såna här chismor. Det är ju som vår modersmålslärare är kurd, och det 

accepterar inte föräldrarna här. Så att det är ju så mycket att jobba mot. Men 

vi försöker liksom förklara efteråt och prata med dem och se hur mycket de 

har uppfattat (Doris). 
  

När det handlar om utmaningar att involvera alla barn oavsett funktionsnedsättning 

uttrycker alla respondenter att det alltid har gått att lösa så att alla barn kan delta. Astrid 

berättar följande: 

  
Vi har haft en flicka som har haft hörselnedsättning, då hade vi ju t-slinga och 

det med oss. Så jag hade galge och sånt på mig, och dom barnen som hör 

dåligt, att man har dom lite längre fram. Eller vi har haft en som är, har varit 

albino och då har ju synen varit nedsatt att då har man haft henne nära och 

varit väldigt tydlig och såhär. Sen har vi haft barn både med diagnoser och 

utan diagnoser med behov av särskilt stöd och de arbetar man ju med också 

liksom, det är ingenting som märks där. Jag vet inte varför de är så, men det 

ät rätt fascinerande. Det funkar egentligen för alla, jag har inte varit med om 

någon där det inte funkat. Eller så, utan de har kunnat delta (Astrid). 

  

Doris berättar om föräldrars engagemang för att barnen inte skulle missa ett äventyr 

men nämner resursbristen som en utmaning: 

  
Ja funktionsnedsättning, det enda vi har haft det är att vi har haft i två 

omgångar barn som har brutit ben. Inte på äventyret men alltså har brutit. [...] 

men då var föräldrarna så nitiska så, då hade, ena gången hade vi tur att det 

var snö så föräldern tog ledigt och följde med och drog pulka. Sista äventyret 

i våras då hade vi en pojke som hade brutit benet och pappan bar honom 

genom hela sagoäventyret. Helt fantastisk. För han ska vara med. Så att det 

har löst sig så. Men annars har vi liksom inga resurser. Det är ju att kalla in 

hoppas att det är någon som känns lite övertalig på huset som kan följa med 

oss och såhär (Doris). 

  

Utmaningar i relation till språk och språkförståelse ses på lite olika sätt av 

förskollärarna. När det gäller utmaningar i relation till eventuella funktionsnedsättningar 

berättar förskollärarna att det har gått att lösa så att alla barn kan delta.  

 

5.3.3 Analys 

Något som Bella, Cajsa, Doris samt Freja uttryckte är att tid är en bristvara. Det är 

mycket som ska planeras och struktureras upp inför ett äventyr. Då de utmaningar som 

barn möter i äventyren ska vara såväl sociala som fysiska, motoriska, känslomässiga, 

intellektuella, samt strukturerade kan de ta tid att planera (Furmark, 1999). Detta kan 

vara en anledning till att tiden känns som bristfällig för respondenterna.   
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Freja säger att det individuella lärandet och den individuella reflektionen med barn 

ibland blir väldigt lidande.  Reflektionen hos individen blir lidande, vilket också 

resulterar i att barnen riskerar att missa en av de fyra faserna i Richards äventyrsmodell 

(1992). 

  

Inom ramfaktorteorin är tid och resurser några faktorer som påverkar undervisning 

(Lundgren, 2017b). I respondenternas fall handlar det om hur de förhåller sig till de 

ramar av materiella resurser och tid de har till sitt förfogande. Flera av respondenterna 

menar att de egentligen inte har tid till att arbeta med äventyrspedagogik som metod 

fullt ut. De bryter på så sätt de tids- och resursramar som finns för deras verksamhet när 

de använder sin privata tid till bland annat anskaffande av materiella resurser eller 

planering. Ingen av förskollärarna såg språk eller funktionsnedsättning av något slag 

som något hinder för att medverka i äventyren. De ser att språket kan vara en utmaning, 

men sett utifrån Deweys learning by doing teori (Säljö, 2017) kan förskollärarna även se 

möjligheterna för barnen att förvärva sig ett nytt språk då äventyren ofta innehåller 

fysiska aktiviteter. Barnen får öva och göra sina uppdrag innan de går in i äventyret.  
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6 Diskussion 
I detta avslutande kapitel kommer resultatet att diskuteras utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Diskussionen kommer även ta upp val av metod, förslag på vidare 

forskning samt egna tankar och funderingar som uppkommit under tiden studien utförts. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att utforska och bidra med förståelse för vad den pedagogiska 

metoden äventyrspedagogik innebär. Utifrån de intervjuer som utförts visade resultatet 

att den främsta anledningen till att förskollärarna arbetar med äventyrspedagogik som 

metod är deras egna engagemang samt den kunskapsutveckling som sker hos 

barngruppen. Det sociokulturella perspektivet samt Deweys learning by doing teori 

ligger till grund för resultatets tolkningar, vilket visas i analysen med hjälp av vissa av 

de genomförda intervjuerna. Vidare kan resultatet kopplas till Deweys två principer 

(Illeris, 2007). Barnen får öva på vissa saker inför varje äventyr samt förskollärarna 

använder sin närmiljö i arbetet med äventyrspedagogik som metod. Gemensamt i alla 

intervjuerna var bland annat att äventyrspedagogiken genomsyrade verksamheten från 

det att barngruppen mötte äventyret för första gången, fram till dess att äventyret 

avslutades i slutet av läsåret. Detta visar oss att det förskollärarna tidigare nämnt om 

engagemang stämmer. Hade de inte haft ett brinnande intresse för äventyrspedagogik 

som metod hade den inte genomsyrat deras verksamheter.  

 

Det är många faser och modeller som har kommit fram i denna studie, främst i 

litteraturgenomgången. En av dessa är Richards (1992) modell för hur ett äventyr bör gå 

till. Furmark (1999) tar även upp detta i den svenska versionen av äventyrspedagogik. 

För att ett äventyr ska ses som fullbordat ska alla fyra faser i modellen ha genomförts, 

detta problematiseras dock utav respondenterna. De beskriver tid som en bristvara, 

vilket är en av de vanligaste ramfaktorerna i förskolan. Om det inte finns tillräckligt 

med tid, kan äventyren då genomföras utifrån de fyra faserna på ett adekvat sätt? Kan 

förskollärarna då sköta sitt pedagogiska uppdrag ordentligt? Förskollärare har idag mer 

administrativa arbetsuppgifter, lägger en dessutom till en metod som tar mycket tid och 

engagemang till ens uppgifter kan det skapa en stress hos förskolläraren. Det finns redan 

en stress bland förskollärarna i Sverige då de har ett större pedagogiskt ansvar än till 

exempel barnskötare. Det kan då verka besynnerligt att arbeta med en metod som tar 

mycket tid när det redan finns en tidsbrist inom verksamheten. 

 

De utmaningar som nämns i resultatet är främst tid och resurser för att planera och 

genomföra äventyren. Dessa utmaningar syns ofta i flera förskolor oberoende vad för 

metodik de använder. Ramfaktorteorin förklarar hur förskollärarna anpassar sin tid och 

olika resurser. Resultatet som presenteras påvisar dock att vissa av förskollärarna inte 

följde de ramar som finns, utan gick utanför ramarna och använde sin privata tid åt 

diverse planering och anskaffande av material. En spontan tanke av detta kan vara att 

brytandet av ramen är en bidragande faktor till att förskollärare allt oftare blir 

sjukskrivna på grund av stress eller hög arbetsbelastning. Däremot framkom det av 

intervjuerna att äventyrspedagogiken varit en nytändning för majoriteten av 

förskollärarna. Det har väckt en gnista inom dem för yrket som slocknat innan de 

upptäckte äventyrspedagogik som metod. Några av respondenterna svarade att de 

arbetat med äventyrspedagogik i över tio år och sedan starten med arbetet hade de slutat 

tvivla på om de ens ville fortsätta arbeta i förskolan. Kan det vara så, att en metod som 

engagerar både barnens utveckling och lärande samt förskollärarna till den grad att de 
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känner att det är värt att jobba på sin privata tid är en metod som bör utforskas av fler 

verksamma inom förskolan?  

 

I sin studie tar Latess och Walker (2011) upp äventyrspedagogik som metod för att 

arbeta med att få grupper att acceptera och respektera varandras likheter och olikheter. 

Deras resultat visade att gruppen som de arbetade med fick en större acceptans för 

varandra genom att ha använt äventyrspedagogik som metod genom äventyrsvågen. 

Däremot ingick endast tolv barn i deras studie. Urvalet blir begränsat, så 

generaliserbarheten och trovärdigheten blir påverkade negativt. Resultatet i vår studie 

stödjer dock Latess och Walkers (2011) resultat. Flera av förskollärarna uttrycker att 

barngrupperna får en större acceptans och mer respekt för varandra under läsåret, och 

äventyrets, gång. Nu finns det alltså två separata studier som tyder på att användandet av 

äventyrspedagogik som metod kan hjälpa till att skapa respekt och acceptans i en 

barngrupp. Men det är viktigt att också vara kritisk mot båda studierna. De har båda ett 

begränsat urval och inte kan ge svar för hur majoriteten av utövarna av 

äventyrspedagogik arbetar med att respektera och acceptera varandras likheter samt 

olikheter.  

 

Att vara utomhus i förskolans verksamhet ses i Sverige som något naturligt. Det är 

ovanligare att vara inne en hel dag än att vara ute större delen av dagen. 

Utomhuspedagogiken har blivit vanligare och populärare bland de svenska förskolorna. 

Brown och Beames (2016) och Wainwright och Williams (2016) tar alla upp 

utomhuspedagogik och utomhusmiljön som arenor där lärande blir meningsfullt och 

positivt. I resultatet kan en se att förskollärarna nästan uteslutande använde 

utomhusmiljön för att utföra äventyren. De kunde ta in förberedande uppgifter eller 

smådelar till inomhusmiljön, men majoriteten av upplevelse-fasen (Richards, 1992) 

skedde utomhus. Emellertid tas kritik upp mot just att inomhusmiljön glöms bort 

(Brown och Beames, 2016). De menar att äventyrspedagogiken inte hängt med 

tillräckligt i samhällets utveckling. Hur kan en då implementera äventyret i en 

inomhusmiljö? I dagens förskola finns det många möjligheter till att skapa olika miljöer 

med små medel. En bild eller video kan projiceras på en vägg för att skapa stämning, 

tyger och lampor kan skapa olika atmosfärer och barnens fantasi kan vara ett medel till 

att fylla eventuella tomrum. Vi kan se vissa steg mot ett modernare äventyr i några av 

intervjuerna som tidigare hade ett äventyrsrum innan de var tvungna att flytta ut i en 

modul för att skapa plats för fler avdelningar. Detta kan tas upp tillsammans Lynch och 

Moore (2004) som problematiserar vad ett äventyr egentligen är, och ifall det behöver 

följa samhällets utveckling. Denna paradox tycks vara en återkommande del i den kritik 

som riktas mot äventyrspedagogik. Men behöver detta vara en paradox? En borde kunna 

kombinera det gamla med äventyr med det nya. Varför inte ta ut tekniken i skogen till 

exempel? Bara genom att spela musik i bakgrunden till äventyren kan ge en annan 

känsla och stämning åt barnen eller att använda sig utav QR-koder för att klara ett 

uppdrag.  

 

Lek ses av barn som något som sker bäst i en naturlig miljö och lärare ser 

utomhusmiljön som en arena där barns lärande om kroppsuppfattning och omvärlden får 

ta plats (Zamani, 2016). Detta stöds också i resultatet i denna studie där samtliga 

respondenter såg lek och ärande som en symbios. Kunskapsskapande i grupp är även en 

av Vygotskijs ståndpunkter inom det sociokulturella perspektivet, vilket är det 

perspektiv som influerar den svenska förskolan i dagens moderna samhälle. 

Förskollärarna såg detta samband, men många av dem menade också att äventyren i sig 

inte innehåller så mycket lek. Äventyren står visserligen på en grund av fantasi i och 
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med att förskollärarna tar med barngruppen på en resa till ett annat land, men i själva 

äventyret sker ingen lek hos barnen. Leken sker i så fall efter att ett del-äventyr är 

avslutat. Vissa av förskollärarna såg att barnen tog med sig erfarenheter från äventyren 

in i leken och anskaffade rekvisita som stöd till barnens fortsatta lek. I och med detta 

kopplar de även ihop begreppen lek och lärande. I leken lär sig barn allt från 

problemlösning till språkkunskap (Perry och Branum, 2009). Dessa kunskaper kan även 

hittas i de beskrivningar förskollärarna har gett om äventyren. En möjlig tolkning av 

detta kan vara att äventyren lägger en grund för lärandet i lek i och med att äventyret 

fokuserar på liknande ämnen inom barns utveckling.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Metodvalet har inte varit helt självklart för denna studie. Vi var på det klara att vi ville 

använda oss utav en kvalitativ ansats då vi ville utforska äventyrspedagogik som metod, 

däremot var vi osäkra på valet mellan semistrukturerade intervjuer och observationer. 

Valet föll sedermera på intervjuer då våra frågeställningar riktar sig mot hur 

förskollärare resonerar och berättar om äventyrspedagogik som metod. Vi ansåg att 

trovärdigheten skulle bli större om vi utgick från vad förskollärare faktiskt sa i denna 

fråga snarare än att beskriva vad vi själva såg i verksamheten. Sonja Kihlström (2007) 

beskriver olika skäl till att använda intervju som metod. Ett av de skälen, som vi kopplar 

vår studie till är följande: 

 
För att öka vår förståelse för de människor vi har runt oss bör vi ta reda på 

hur de tänker. Som lärare har du därför stor glädje av att också veta hur 

andra lärare ser på innehåll och metoder i undervisningen (Kihlström, 

2007:48).  

 

Utifrån citatet kan en tänka att en får mer kunskap samt förståelse kring saker och ting 

genom att lyssna samt prata med andra människor som är kunniga inom ämnet. Hade vi 

valt att utföra en kvalitativ studie med enkäter hade vi troligtvis inte fått samma djup i 

resultatet. 
 

Intervjuerna har genomförts med fem förskollärare varav fyra är utbildade inom 

äventyrspedagogik. Då de alla är utbildade förskollärare har de alla samma pedagogiska 

ansvar i verksamheten utöver arbetet med äventyrspedagogiken. Detta ger en unison 

inblick från respondenter med samma, eller åtminstone liknande, arbetsuppgifter. Hade 

vi valt att utföra intervjuer med personal med annan utbildning, till exempel 

barnskötare, eller ingen utbildning alls, hade våra intervjusvar troligtvis blivit 

annorlunda. De har inte samma pedagogiska ansvar eller samma ramar att arbeta utifrån, 

så därför skulle de kunna se andra utmaningar och möjligheter än vad förskollärarna 

gör. Det hade kunnat vara intressant att se skillnaderna mellan olika yrkesrollers syn på 

arbetet med äventyrspedagogik, men utifrån vårt syfte att utforska och bidra med 

förståelse för vad den pedagogiska metoden äventyrspedagogik innebär hade det inte 

varit fördelaktigt. Urvalet i vår studie är väldigt marginellt vilket gör att det uppstår ett 

etiskt dilemma i förhållande till konfidentialitetskravet som enligt Vetenskapsrådet 

(2012) handlar om sekretess och offentlighet. För att i största möjliga utsträckning hålla 

urvalet så konfidentiellt som möjligt har vi valt att inte gå in på detaljer eller djupare 

beskrivning av deltagande förskolor och respondenter. Då vi måste ha en trovärdighet i 

studien har vi ändå varit tvungna att ta upp viss information om respondenterna. 
 

Då vi skrivit en kvalitativ studie är det svårt att få en generaliserbarhet. En av 

anledningarna till detta är enligt Denscombe (2016) att urvalsgruppen är relativt snäv, 
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det är därför svårt att göra en generalisering. Istället används begreppet överförbarhet i 

de fall där kvalitativa data och ett mindre antal enheter är forskningens utgångspunkt. 

Överförbarhet innebär en föreställningsprocess där informationen i studien kan 

användas av läsaren för att granska om innehållet kan tillämpas i andra liknande fall. 

”Frågan blir: I vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall? snarare 

än: I vilken utsträckning är det sannolikt att fynden återfinns i andra fall?” (Denscombe, 

2016:413). Utifrån detta är det mer sannolikt att vår studie kommer att nå överförbarhet 

än generaliserbarhet. Då äventyrspedagogik som metod inte används i så stor 

utsträckning är överförbarheten inte självklar. Det som går att överföra från vår studie är 

metoder för att bidra till barns utveckling inom social kompetens, samarbete och 

problemlösning. 
 

Intervjuerna spelades in på telefoner och genomfördes med en förskollärare åt gången. 

Båda intervjuarna närvarade vid alla intervjuer och delade upp frågorna sinsemellan. 

Respondenterna fick inte frågorna på papper framför sig, vilket var ett val vi gjorde för 

att svaren skulle bli så spontana som möjligt. Om vi hade gett frågorna på papper hade 

kanske mer fokus riktats åt att läsa frågorna och att förbereda nästkommande svar. Detta 

kan också ha påverkat studiens överförbarhet då de spontana och personliga 

intervjusvaren troligtvis inte hade varit identiska i andra studier.  
 

Efter att ha läst alla transkriberingar kunde vi se att de som läst kursen om 

äventyrspedagogik svarade likvärdigt på majoriteten av frågorna. Det kunde, sett i 

efterhand, ha varit intressant att  intervjua förskollärarna i par eller grupper för att få en 

djupare diskussion om intervjufrågorna. Stödet från varandra hade kanske sporrat 

respondenterna till att utveckla vissa av sina svar ytterligare och på så sätt skapat en 

djupare bearbetning för oss. Den förskollärare som inte läst kursen om 

äventyrspedagogik upplevdes till en början som obekväm i situationen och intervjun var 

den kortaste av de fem intervjuerna. Det kan ha berott på att vi skulle spela in ljudet 

under intervjun, men också för att hon inte är en av de mest drivande i arbetslaget i 

arbetet med äventyrspedagogik. Det var däremot intressant för oss att få intervjua någon 

som inte visade lika stor entusiasm för äventyrspedagogiken som de andra. Hon 

uttryckte sig mer neutralt, men samtidigt informativt om metoden. Svaren var 

kortfattade och inte så djupgående. Detta kan ha påverkat delar av vårt resultat på så vis 

att hon inte förekommer lika mycket i resultatet då hon inte svarat lika djupgående på 

frågorna. En anledning till detta kan också ha varit hur vi intervjuare ställde frågorna 

och att situationen i sig kan upplevas obekväm. 
 

Enligt Lantz (2014) innebär reliabilitet hur tillförlitlig studien är och validitet hur giltig 

studien är. Enligt Denscombe (2016) handlar tillförlitligheten om huruvida möjligheten 

är att andra forskare kommer fram till samma resultat och slutsatser. 

Forskningsprocessen måste kunna granskas för att nå tillförlitlighet vilket gör att en 

detaljerad redogörelse av metod, analys och beslutsfattande är ett krav. Det handlar om 

att så detaljerat som möjligt visa läsaren vad som ledde fram till de dragna slutsatserna 

(a.a.). Eftersom att analysen av resultatet i vår studie är grundad på våra tolkningar går 

det inte att garantera att resultatet och analysen blir samma i andra studier. Vår studie 

bygger på semistrukturerade intervjuer som lämnar öppenhet inför svaren vilket inte kan 

garantera att andra forskare får samma svar. 
 

Enligt Allwood och Erikson (2017) är det viktigt med validitetsfrågor när ett 

forskningsresultat bedöms. Dessa frågor rör delar i forskningen som kan utmärka god 

forskning gentemot dålig. Validitet handlar om relationen mellan forskningens resultat 
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och verkligheten. Det finns allmänna kriterier för att forskningen ska ha hög validitet. 

Exempel på detta är att resultatet ska vara trovärdigt och gå att bekräfta. Att bekräfta ett 

resultat innebär att andra forskare kan få samma resultat. För att en studie ska ha hög 

validitet ska den vara väl genomförd och allmängiltig (a.a.). I vår studie ökar validiteten 

då vi har intervjuat förskollärare som aktivt arbetar med äventyrspedagogik som metod. 

Hade vi haft en urvalsgrupp som inte hade använt äventyrspedagogik hade validiteten 

blivit lägre. Validiteten ökar också i vår studie då vi har använt oss av semistrukturerade 

intervjuer som ger utrymme för djupare svar eftersom syftet är att utforska och bidra 

med förståelse för vad den pedagogiska metoden äventyrspedagogik innebär.  
 

6.3 Slutsatser 
De slutsatser som kan dras utifrån resultatet är att de förskollärare som blivit intervjuade 

arbetar med äventyrspedagogik som metod på liknande sätt. Samtliga respondenter 

svarar att metoden ses i verskamheten mer eller mindre under hela läsåret och inte 

enbart under enstaka tillfällen. Det är en metod som kontinuerligt används i 

verksamheten, men som kräver extra tid och engagemang. Att lägga ner otaliga extra 

timmar utanför arbetstid på en metod kan skapa stress och obalans i den övriga 

pedagogiska verksamheten. Däremot visar resultatet att de förskollärare i studien som 

läst kursen om äventyrspedagogik hade fått en nytändning och ett nytt engagemang till 

sitt yrke.  

 

En annan slutsats är att äventyrspedagogik som metod är väldigt anpassningsbar mot 

vad en barngrupp har behov för. Ingen av de intervjuade förskollärarna hade stött på ett 

barn som inte kunnat medverka i ett äventyr på grund av till exempel 

funktionsnedsättning eller annat modersmål. Så länge förskollärarna som planerar 

äventyren tar varje enskilt barns behov i beaktning så går allt att lösa.  

 

Till sist var bristen på tid en gemensam utmaning för de intervjuade. De ville alla lägga 

mer tid på äventyren än vad de hade möjlighet till. Majoriteten tog upp det ökade 

administrativa uppdragen som förskollärare fått på sig som den största tidsboven. 

Däremot uppgav de även att de alla lade extra tid på att få välplanerade äventyr. Det 

spelade ingen roll att de ibland fick sitta hemma på kvällar eller helger, de såg det som 

så pass viktigt att äventyren ska bli genomarbetade för barnens skull.  

 

6.4 Egna tankar och förslag på vidare forskning 
Då vi från början hade en begränsad kunskap om äventyrspedagogik som metod hade vi 

inte några speciella förväntningar på resultatet. Vi var nyfikna på att överhuvudtaget få 

se vad metoden går ut på samt hur aktiva förskollärare ställer sig till metoden. Det som 

är mest intressant efter att ha genomfört intervjuer och bearbetat dessa utifrån teorier 

och tidigare forskning är att se pedagogernas engagemang och barnens sociala 

utveckling. Däremot så är det inte så många som använder äventyrspedagogik som 

metod trots att förskollärarna i intervjuerna lovordar metoden. Borde inte fler vilja 

arbeta med en pedagogisk metod som ökar ens engagemang, stärker barngruppen både 

kunskapsmässigt och socialt?  

 

Utifrån de mest intressanta delarna i resultatet, men även de delar som blir kritiserade, 

har vi tagit fram några områden för att fortsätta utforska äventyrspedagogik som metod. 

En skulle till exempel kunna forska vidare om till exempel hur metoden kan bidra till 

arbetsglädje för förskollärare. En skulle också kunna jämföra äventyrspedagogik som 

metod med andra pedagogiska metoder i förskolan, till exempel utomhuspedagogik, för 

att få syn på eventuella likheter och skillnader.  
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
Inledande frågor 

• Hur kom du i kontakt med äventyrspedagogik? 

• Hur länge har ni arbetat med äventyrspedagogik här? 

• Hur (ofta, när, var) arbetar din förskola med äventyrspedagogik? 

• Hur kommer det sig att ni började arbeta med äventyrspedagogik som 

pedagogisk metod?  

• Vad kan ett äventyr handla om? 

 

Barns lärande 

• Hur ser du på förhållandet mellan lek och lärande? 

• Hur upplever du att äventyrspedagogik kan främja barns lärande? 

• Hur använder ni målen i läroplanen när ni planerar ett äventyr?  

• Vilket lärande kan ske hos barnen i ett äventyr? Har du något exempel?  

• Hur synliggör ni barnens lärande av äventyret? 

 

Barns lek 

• Hur påverkar äventyren barnens användande av lekarenorna (skog, lekpark, 

gräsplätt etc.) som erbjuds på förskolan?  

• Vad i äventyret skulle kunna utveckla barns lek?  

• Hur använder ni er av lek i äventyren? 

• Enligt Vygotskij bygger leken på erfarenheter från verkligheten. Vilka 

erfarenheter från äventyren använder sig barnen utav i sin lek?  

• Vilka skillnader i barnens lek har ni upptäckt se dan ni introducerade 

äventyrspedagogik som metod? 

 

Övrigt. Pedagogiska utmaningar osv.  

• Vilka utmaningar finns i genomförandet av äventyr relaterat till den fysiska 

miljön? 

• Hur gör ni för att alla barn ska kunna delta på äventyret, oavsett 

funktionsnedsättning, språk etc.?  

• Hur dokumenterar ni äventyren? 

• Vad för slags utvärdering använder ni er utav? (får barnen vara med?) 

• Finns det något som du vill tillägga? 

 

 


