
Äventyrspedagogik i skolan,  

förskoleklassen och fritidshemmet 

 

Här nedan beskrivs hur man genom att arbeta med äventyrs-

pedagogik kan utgå från Läroplan för grundskolan, förskoleklas-

sen och fritidshemmet 2011.  

 

Sammanställningen är gjord av mig. På grund av utrymmesskäl 

har inte all text i läroplanen tagits med i sammanställningen. För 

att tydliggöra kopplingen till äventyrspedagogik har jag gjort 

understrykningar och nummermarkeringar i citaten. Numren i 

avsnitten ”Citat ur läroplanen” refererar till motsvarande 

nummer i den text jag skrivit: ”Koppling till äventyrspedagogik”.    

 

Sven-Gunnar Furmark 

 

 

Citat ur läroplanen 

1. Förskolans värdegrund och uppdrag 

Grundläggande värden 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att utbild-

ningen inom skolväsendet syftar till att barn ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden (1) (3) (13). Den ska främja alla elevers utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära (2) (7) (10). Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna (1) (3) och 

de grundläggande demokratiska värderingar (4) som det svenska 

samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning 

för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö 

(5).  



Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla männi-

skors lika värde (1) (3), jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet (6) med svaga och utsatta är värden som skolan ska gestalta 

och förmedla. 

Förståelse och medmänsklighet  

Skolan ska främja förståelse för andra människor (6) och förmåga till 

inlevelse. - - -    

En likvärdig utbildning 

- - -. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 

också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen (2) 

(7). Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.  - - -  

Rättigheter och skyldigheter 

- - -. Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer (4) och förbereda eleverna för at aktivt delta i 

samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar 

(8). Genom att delta i planeringen och utvärdering av den dagliga 

undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan 

eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (4) (8). - 

- -  

Skolans uppdrag 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 

och utveckla kunskaper och värden (1) (3). - - -  

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga (9).  

- - -. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar (8) samt utveckla 

sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra 

(10). Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållnings-

sätt som främjar entreprenörskap (11).  

Genom ett miljöperspektiv (5) får de möjligheter får de möjligheter både 

att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och skaffa sig ett 

personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor (5). 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 

och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (5).  



Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling (12). Detta ska 

åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av 

innehåll och arbetsformer. - - - 

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa (12) med sin uppgift. 

I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekterna uppmärksammas. - - - 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper (13) (15). De ska få 

pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 

stämningar (14). - - -    

God miljö för utveckling och lärande 

- - -. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som 

ger trygghet och vilja och lust att lära (2) (7) (10). - - - Varje elev har rätt 

att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje (12) och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och återvinna svårigheter.  

2. Övergripande mål och riktlinjer 

2.1 NORMER OCH VÄRDEN 

Mål 

Skolans mål är att varje elev 

 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande grundade 

på kunskaper om mänskliga rättigheter (1) (3) och grundläggande 

demokratiska värderingar (4) samt personliga erfarenheter, 

 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor (6), 

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation (6) och utveck-

lar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och 

 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön (5) i ett 

vidare perspektiv. 

Riktlinjer 

Alla som arbetar i skolan ska (1 av 4 punkter medtagna) 

 medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet (10), 

solidaritet (6) och för människor också utanför den närmaste gruppen 



2.2 KUNSKAPER 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling (12). Utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära (2) (7) ska utgöra en grund för skolans verksam-

het. - - -  

Mål 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola (8 av 

16 punkter medtagna) 

 kan använda det svenska språket (9) i tal och skrift på ett rikt och 

nyanserat sätt,  

 kan kommunicera på engelska (15) i tal och skrift - - -  

 kan använda sig matematiskt tänkande (15) för vidare studier och 

vardagslivet, 

 kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga (15), tekniska, 

samhällsvetenskapliga (15), humanistiska (15) och estetiska (15) kun-

skapsområden för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, 

 kan lösa problem (16) och omsätta idéer i handling på ett kreativt 

sätt, 

 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med 

andra (10) och känna till sin egen förmåga (10), 

 kan samspela i möten med andra människor (10) utifrån kunskap om 

likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, 

 har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättig-

heter (1) (3) och demokratiska värderingar (4) i skolan och i samhället 

Riktlinjer 

Läraren ska (1 av 6 punkter medtagna) 

 organisera och genomföra arbetet så att eleven 

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att 

använda och utveckla hela sin förmåga (12), 

- upplever att kunskap är meningsfull (14) och att den egna kun-

skapsutvecklingen går framåt, 

- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande (15).  

 

 



2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 

De demokratiska principerna (4) att kunna påverka, ta ansvar (8) och vara 

delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen 

(4). De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareut-

veckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. - - -  

Mål 

Skolans mål är att varje elev (2 av 3 punkter medtagna) 

 tar ett personligt ansvar för sina studier  (8) och arbetsmiljö, 

 har kunskap om demokratins principer (4) och utvecklar sin förmåga 

att arbeta i demokratiska former (4). 

Riktlinjer 

Alla som arbetar i skolan ska 

 främja elevernas förmåga och vilja till att ta ansvar (8) och inflytande 

över de sociala kulturella och fysiska skolmiljön. 

Läraren ska 

 utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin 

inlärning och för sitt arbete i skolan (8) 

 svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt (4), ar-

betsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta infly-

tande ökar med stigande ålder och mognad, 

 svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer (14) (15) 

 förbereda eleverna för delaktighet (4) och medansvar för de rättig-

heter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. 

Koppling till äventyrspedagogik 

1. Utveckla kunskaper och värden 

Äventyrspedagogiken har tre huvudsyften. Det är att utveckla …  

 barnens kunskaper och värden, 

 det enskilda barnet som individ, och  

 barnens förmåga att kommunicera och interagera i en grupp.  



2. Lusten att lära 

Äventyren är väldigt spännande med konkreta upplevelser som engagerar 

barnen känslomässigt. Det skapar lust hos barnen att lära sig viktiga saker 

som tas upp i äventyrets tema. Motivationen att lära sig nya saker blir stark. 

Barnen ställs inför nya utmaningar och deras olika förmågor och lärstilar 

stimuleras och tas till vara. Detta främjar alla barns lärande.  

3. Mänskliga rättigheter / Människors lika värde / Rättvisa 

I äventyrsprojekten arbetar man alltid tematiskt och man väljer teman som 

behandlar viktig kunskap och viktiga värden. Det kan till exempel vara 

demokrati, mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention, miljö, solidaritet, 

rättvisa, frihet och människors lika värde. Efter äventyret diskuteras och 

problematiseras temainnehållet.  

4. Demokrati / Delaktighet 

Äventyrspedagogiken innebär ett demokratiskt arbetssätt där barnen deltar 

aktivt. Man kan säga att det demokratiska arbetssättet genomsyrar 

äventyrspedagogiken. Man arbetar genomgående i grupper i vilka barnen 

får träna på att samspela, diskutera och komma överens. Samtidigt 

diskuterar man och problematiserar demokratibegreppet.  

Innan man gör ett äventyr får klassen diskutera och ta ställning till om man vill 

göra det uppdrag som är själva kärnan i äventyret eller inte. Det är alltså inte 

läraren som bestämmer det. Klassen kan tacka ja eller nej, eller så kan den 

tacka ja under förutsättning att man får mer information om fallet. På så sätt 

blir klassen delaktig. Barnen aktiveras och får ett reellt inflytande – de känner 

att de ”äger” äventyret.  

Temat i ett äventyrsprojekt kan handla om demokrati och dess motsats 

diktatur. Barnens uppdrag kan vara att rädda demokratin som hotas i det 

fiktiva land eller den fiktiva miljö som storyn beskriver. Som alltid reflekterar 

och diskuterar man efter äventyret om det temat handlar om, i det här fallet 

demokrati.   

5. Miljö och hållbar utveckling 

Om läraren/pedagogen vill arbeta med miljö och hållbar utveckling, så 

konstruerar hon/han ett äventyr som tar upp detta som huvudtema. Det kan 

handla om nedskräpning, skogen, vatten etc. Äventyrets fiktiva uppdrag kan 

till exempel vara att hindra ett företag från att förgifta vattnet i en sjö. Före 

uppdraget måste barnen lära sig fakta om vatten i allmänhet, och efter 



äventyret får de diskutera och ta ställning till viktiga frågor som rör vatten ur 

ett globalt perspektiv med fokus på hållbar utveckling.   

6. Solidaritet / Förstå andra människors situation 

I äventyret får barnen i uppdrag att hjälpa någon eller några som är utsatta 

för ondska, förtryck eller någonting farligt. Genom att klara av uppdraget 

utför barnen en konkret, solidarisk handling. Efter äventyret reflekterar man 

tillsammans över sina upplevelser och pratar om solidaritet. Att arbeta på det 

sättet – först konkret handling där man i äventyret hjälper andra i nöd och 

sedan reflektera och diskutera kring det – stärker barnens medkänsla och 

förmåga till inlevelse i andra människors situation, och det ökar deras 

förmåga till empati och omtanke om andra. 

7. Elever som har svårigheter i skolan 

Att arbeta med äventyr lockar alla, eller nästan alla barn, inte bara för att 

det är så spännande utan också för att det är ett annorlunda och roligt 

arbetssätt som bryter mot mer traditionella arbetssättet, som många barn har 

svårt för. Äventyren lockar fram förmågor hos barnen som de annars kanske 

inte får använda så ofta. Det är en konkret erfarenhet hos dem som arbetar 

med äventyrspedagogik, att särskilt barn som har svårigheter med det 

traditionella skolarbetet, engagerar sig i arbetet och kan växa enormt när de 

får vara arbeta med äventyrsprojekt.     

8. Ta ansvar 

I äventyrspedagogiken arbetar man genomgående med roller. Barnen får 

pröva på olika roller, till exempel ledare, peppare och observatör, och man 

betonar det personliga ansvar varje barn har. På så sätt får barnen konkreta 

erfarenheter av att ta ansvar på de olika sätt som definieras av rollerna.  

Efteråt reflekterar man och pratar om detta. Att arbeta med roller utvecklar 

också barnens identitet. 

I äventyrspedagogiken tillämpar man en form av samarbetsbaserat lärande 

som kallas pusselmetoden. Det innebär kort, att när barnen ska lära sig fakta 

kring det tema som äventyret handlar om, så arbetar de i grupper där 

arbetet struktureras efter principen alla behövs och ingen kommer undan. 

Varje barn måste ta ansvar för sin del av lärprocessen genom att lära 

kamraterna sin faktadel.   

 

 



9. Språklig förmåga 

Berättande, diskuterande och aktivt lyssnande är en viktig del i äventyrspe-

dagogiken. I koncepten kamratövningar och kamratbanor ingår principen 

att barnen aktivt deltar i diskussionen inför en uppgift samt i reflektionen efter 

en uppgift.  

I temaarbetet som föregår själva äventyret får de berätta för varandra om 

sina föruppfattningar om det temat handlar om (erfarenhetsbaserat 

lärande). Efter äventyret får de delge varandra sina upplevelser och känslor. I 

efterarbetet efter ett äventyr, ingår också att barnen får komma på, skriva 

och berätta egna äventyrsberättelser för varandra. Barnen är väldigt 

motiverade – en lärare berättade för mig ”Det är första gången ingen frågar 

hur mycket man måste skriva”. På så sätt tränar och utvecklar barnen sin 

språkliga förmåga och sitt språkliga självförtroende. Genom att uppmuntra 

barnen att ställa frågor till kamraten som berättar, uppmuntrar man också ett 

aktivt lyssnande.  

10. Samarbete / Samhörighet 

Att utveckla barnens sociala kompetens är ett av äventyrspedagogikens 

huvudsyften. Aktiviteterna är medvetet konstruerade så att kommunikation 

och samarbete inte bara är en naturlig del, utan en förutsättning för att 

barnen ska klara av uppgifterna. Uppgifterna har ofta karaktären av 

problemlösning. Aktiviteterna utformas konsekvent på ett sådant sätt att 

skapande av trygghet och utvecklande av samhörighet och relationer i 

klassen främjas.  

11. Entreprenörskap 

Att arbeta med äventyrspedagogik främjar entreprenöriellt lärande. Läs mer i 

”Äventyrspedagogik och entreprenörskap i skolan”! 

12. Helhetssyn 

I äventyrspedagogiken utgår man från övertygelsen att skolans viktigaste 

uppgift är att skapa möjligheter för barnet att växa och utvecklas, inte bara 

att lära sig viktig kunskap. Genom att satsa tid och energi och på detta 

växtarbete kan också den mer kunskapsbetonade verksamheten bedrivas 

effektivt. Äventyrspedagogiken spänner över både detta växtarbete och 

inlärning av kunskap. På så sätt innebär äventyrspedagogiken en helhetssyn 

där den personliga växten och gruppens positiva utveckling går hand i hand 

med att tillägna sig kunskap inom olika områden. 

 



13. Kunskap 

I äventyrspedagogik handlar kunskap om 1) kunskap inom olika kunskapsområ-

den/ämnen, 2) kunskap om hur man arbetar och samarbetar på ett bra sätt i en 

grupp, 3) kunskap om mig själv – hur jag fungerar i nya situationer och i en grupp; 

4) kunskap om hur jag lär mig (lärstilar). 

14. Lärande och känslor  

I äventyren får barnen uppleva starka känslor och stämningar. Barnens 

känslor och fantasi stimuleras genom den berättelse som äventyret bygger 

på och de spännande och fantasifulla upplevelser som barnen möter under 

äventyret.  Detta använder man sig av i ett pedagogiskt syfte genom att 

väva in viktig kunskap i äventyren. Den senaste hjärnforskningen visar, att 

genom att engagera barnen känslomässigt i samband med inlärning, leder 

det till att barnen både lär sig bättre och kommer ihåg mer. 

Många forskare säger också att barn och ungdomar värderar kunskap på ett 

annat sätt än vuxna. För barn och ungdomar är spännande kunskap viktig 

kunskap oavsett hur vi vuxna bedömer den kunskapen. En stor fördel med 

äventyrspedagogiken är att vi kan ”paketera” kunskap som vi vuxna 

bedömer som viktig på ett för barnen väldigt spännande sätt.  

15. Arbetsform: Ämnesövergripande arbete 

I äventyrsprojekten arbetar man alltid tematiskt och man väljer teman som 

behandlar viktig kunskap och viktiga värden. I temaarbetet tillämpar man 

konsekvent erfarenhetsbaserat lärande: Man inleder temat med att barnen 

först får berätta om sina tankar och föruppfattningar om det temat handlar 

om och först efter det tar man in det vetenskapen säger. På så sätt aktiverar 

man barnen i lärprocessen.  

I stort sett alla ämnen går att integrera. Svenska (språklig förmåga) integreras 

alltid oavsett tema. Matte, engelska (eller andra språk) och estetiska 

kunskapsområden går utmärkt att integrera oavsett tema. Naturvetenskap-

liga, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområden kan 

integreras genom val av tema. Genom att mycket rörelse, samarbetsövning-

ar, vistelse i natur och att hitta med hjälp av karta ingår, kan ämnet idrott och 

hälsa integreras.   


