
Äventyrspedagogik i förskolan 

 

Här nedan beskrivs hur man genom att arbeta med äventyrs-

pedagogik i förskolan kan utgå från läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98, reviderad 2010). 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 num-

mermarkeringar i avsnitten ”Citat ur läroplanen”. Numren 

refererar till motsvarande nummer i den text jag skrivit – 

”Koppling till äventyrspedagogik” – i slutet av den här samman-

ställningen.   

 

Sven-Gunnar Furmark 

 

 

Citat ur läroplanen 

1. Förskolans värdegrund och uppdrag 

Grundläggande värden 

--- Skollagen slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden (1) (3). Den ska främja alla 

barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (2). En viktig 

uppgift för förskolan är att 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 förskolan 

ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för 

vår gemensamma miljö (5).  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla männi-

skors lika värde (1) (3), jämställdhet mellan könen samt solidaritet (6) med 

svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet 

med barnen. 



- - - Omsorg om och hänsyn till andra människor (6), liksom rättvisa (1) (3) 

och jämställdhet samt egna och andras rättigheter (1) (3) ska lyftas fram 

och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och 

normer främst genom konkreta upplevelser (7). - - -  

Förståelse och medmänsklighet  

Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla 

och social handlingsberedskap (8), så att solidaritet och tolerans (6) tidigt 

grundläggs.   

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i 

andra människors situation (6). - - - - Verksamheten ska syfta till att 

barnens förmåga till empati och omtanke om andra (6) utvecklas, liksom 

öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 

levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela 

sina tankar om livsfrågor (9) med andra ska stödjas.    

Förskolans uppdrag 

- - - Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet (10) och barnets 

behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet (10). - - -  

Förmågan att kunna kommunicera (11), söka ny kunskap och kunna 

samarbeta (11) är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informat-

ionsflöde och en snabb förändringstakt. - - -  

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera 

(9). Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar 

barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa 

kompetens (11). - - -  

- - - I lekens och det lustfyllda lärandets (2) olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation (12) och förmåga till symboliskt tänkande samt 

förmåga att samarbeta och lösa problem (11). - - -  

- - - Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel (11, 12), 

utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 

reflektera (9). Med ett temainriktat arbetssätt (13) kan barnens lärande bli 

mångsidigt och sammanhängande. 

- - - Utomhusvistelse (14) bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter 

både i planerad miljö och i naturmiljö. 



2. Mål och riktlinjer 

2.1 NORMER OCH VÄRDEN 

Mål 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

 öppenhet, respekt, solidaritet (6) och ansvar (8), 

 förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation 

(6) samt vilja att hjälpa varandra (6), 

 sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika 

etiska dilemman och livsfrågor i vardagen (6, 9), 

 förståelse för att alla människor har lika värde (1) (3) oberoende av 

social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller an-

nan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, 

 respekt för allt levande och omsorg om närmiljö (5).  

Riktlinjer 

Förskollärare ska ta ansvar för 

 att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får 

uppleva sitt eget värde, 

 att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där  

barnen aktivt deltar (4), och  

 att de utvecklar normer för arbetet och samvaron (4, 11) i den 

egna barngruppen. 

Arbetslaget ska (3 av 5 punkter medtagna) 

 visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demo-

kratiskt klimat i förskolan (4), där samhörighet och ansvar kan utveck-

las (8, 11) och där barnen får möjlighet att visa solidaritet (6), 

 stimulera barns samspel (11) och hjälpa dem att bearbeta konflikter 

samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,  

 lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor (3, 6, 9). 

 



2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE 

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, 

omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (10). Verksamheten ska 

genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och 

lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamhet-

en ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet (2) - - -  

Mål 

Förskolan ska sträva efter att varje barn (10 av 22 punkter medtagna) 

 utvecklar sin identitet (8) och känner trygghet i den, 

 utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära (2),  

 utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp (11), att hantera 

konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för 

gemensamma regler, 

 utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 

(15) samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbe-

finnande,  

 tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, se samband och 

upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld (7, 12), 

 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 

uppfattningar (9, 16) och försöker förstå andras perspektiv, 

 utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin för-

måga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argu-

mentera och kommunicera med andra (11, 16),  

 utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning (17) och grund-

läggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp 

(18) samt för mätning, tid och förändring, 

 utvecklar sin förmåga att använda matematik (18) för att undersöka, 

reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras pro-

blemställningar,  

 utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för 

hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (19) 

 

 

 



Riktlinjer 

Förskollärare ska ansvara för (7av 10 punkter medtagna) 

Arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

 ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras 

att använda hela sin förmåga (2, 10), 

 upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker (2), 

 ställs inför nya utmaningar (2) som stimulerar lusten att erövra nya 

färdigheter, erfarenheter och kunskaper, 

 får stöd och stimulans i sin sociala utveckling (11), 

 ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer (11) och 

känna sig trygga i gruppen (11), stimuleras och utmanas i sin språk- 

och kommunikationsutveckling (16), 

 stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling (18), 

 får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling (15) 

2.3 BARNS INFLYTANDE 

I förskolan läggs grunden för att barnet ska förstå vad demokrati är (4). 

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar 

för sina egna handlingar (8) och för miljön i förskolan. De behov och 

intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund 

för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.  

Mål 

Förskolan ska sträva efter att varje  

 utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter (16) och 

därmed få möjlighet att påverka sin situation 

 utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar (8) och 

för förskolans miljö, och utvecklar sin förmåga att förstå och handla 

efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av 

samarbete och beslutsfattande (4). 

Riktlinjer 

Förskollärare ska ansvara för 

 att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt (4) och verksamhet-

ens innehåll.  



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 

Sagoäventyret är väldigt spännande med konkreta upplevelser som 

engagerar barnens känslor. Det skapar lust hos barnet att lära sig viktiga 

saker som tas upp i sagoäventyrets 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 sagoäventyren 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.   

Barnen får diskutera och själva ta ställning till om dom vill göra sagoäventyret 

eller inte. Det är alltså inte läraren som bestämmer det. På så sätt blir barnen 

delaktiga och de känner att de ”äger” äventyret.  

Temat i ett sagoäventyr kan vara demokrati och dess motsats diktatur. 

Barnens uppdrag kan vara att rädda demokratin som hotas i sagolandet. 

Som alltid reflekterar och diskuterar man efter äventyret om det temat 

handlar om, i det här fallet demokrati.   

 

 



5. Miljö 

Om man vill arbeta med miljö och hållbar utveckling, så konstruerar man ett 

sagoäventyr som tar upp detta som huvudtema. Det kan handla om 

nedskräpning, skogen, vatten etc. Äventyrets fiktiva uppdrag kan till exempel 

vara att hindra någon från att förstöra en vacker och värdefull skog. Före 

uppdraget får barnen lära sig fakta om skogen i allmänhet, och efter 

äventyret pratar man om viktiga frågor som rör skogen och dess användning.  

6. Solidaritet / Medkänsla / Empati 

I sagoäventyret 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 inlevelse i andra människors situation, och det ökar deras 

förmåga till empati och omtanke om andra. 

7. Konkreta upplevelser 

I äventyrspedagogiken tillämpar man upplevelsebaserat lärande. Det 

innebär att barnen först får vara med och uppleva med hela kroppen och 

många sinnen. Upplevelserna är väldigt spännande och det gör att barnen 

blir känslomässigt berörda och engagerade. Därefter reflekterar och 

diskuterar man tillsammans sina upplevelser, och med hjälp av pedagogen 

bearbetar barnen upplevelserna så att de får nya kunskaper.    

8. Ta ansvar 

I äventyrspedagogiken arbetar man genomgående med roller. Barnen får 

pröva på olika roller, till exempel ledare, peppare och hjälpare, 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.  

9. Reflektion 

Reflektion och samtal är en självklar del i arbetet med äventyrspedagogik. Ett 

praktiskt pass följs alltid av ett reflektionspass. Man delger varandra sina 

tankar och bearbetar tillsammans upplevelserna. Temainnehållet i 

sagoäventyret diskuteras och problematiseras. 



10. Helhetssyn 

I äventyrspedagogiken utgår man från övertygelsen att förskolans och 

skolans viktigaste uppgift är att skapa möjligheter för barnet att växa och 

utvecklas. Genom att satsa tid och energi och på växtarbetet kan också den 

mer kunskapsbetonade verksamheten bedrivas effektivt. Äventyrspedagogi-

ken 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. 

11. Social kompetens / Samarbete 

Att utveckla barnens sociala kompetens är ett av äventyrspedagogikens 

huvudsyften. Sagoäventyren, kamratövningarna och kamratbanorna 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. Syftet är också att skapa 

trygghet, samhörighet och utveckla relationerna i barngruppen. 

12. Fantasi 

Fantasin är kanske det starkaste inlärningsredskap som en pedagog kan 

använda sig av.  Äventyren är väldigt spännande och de triggar igång 

barnens fantasi rejält. Barnens fantasi stimuleras genom den berättelse som 

sagoäventyret bygger på och de spännande och fantasifulla upplevelser 

som barnen möter under äventyret.  Detta drar man nytta av i ett 

pedagogiskt syfte genom att väva in viktig kunskap i äventyren. Att använda 

fantasins magiska kraft vid inlärning engagerar barnen känslomässigt och 

enligt den senaste hjärnforskningen leder det till att barnen både lär sig 

bättre och kommer ihåg mer.  

13. Temainriktat arbetssätt 

I sagoäventyren 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 äventyrspedagogiken tillämpar man också 

konsekvent samarbetsbaserat lärande: Barnen lär sig i grupper och 

uppgifterna konstrueras så att alla behövs och ingen kommer undan. Barnen 

aktiveras, de lär sig effektivare och lär sig att ta ansvar.   

 



14. Utomhusvistelse 

I det praktiska arbetet med äventyrspedagogik är man ute väldigt mycket 

med de fördelar det innebär ur inlärningssynpunkt och för barnens hälsa.  

15. Motorik / Kroppsuppfattning 

Att arbeta med kamratövningar och kamratbanor handlar inte bara om att 

utveckla social kompetens utan också om träna sin motorik, koordinations-

förmåga och kroppsuppfattning.  

16. Berätta och lyssna 

I konceptet sagoäventyr ingår att barnen får komma på och berätta egna 

sagor för varandra. I temaarbetet som föregår själva äventyret får de berätta 

för varandra om sina föruppfattningar om det temat handlar om. Efter 

äventyret får de delge varandra sina upplevelser och känslor. På så sätt 

tränar och utvecklar barnen sitt språkliga självförtroende. Genom att 

uppmuntra barnen att ställa frågor till kamraten som berättar, uppmuntrar 

man ett aktivt lyssnande.  

17. Rum och riktning 

I sagoäventyret kan man med fördel använda sig av enkla handritade kartor 

som är lätta för barnen att förstå. Genom att ge uppdrag där barnen aktivt 

använder sig av kartorna, kan man utveckla deras förståelse för rum, form, 

läge och riktning. 

18. Matte 

Om man vill integrera matte i äventyrspedagogik så kan man med fördel 

konstruera sagoäventyret så att barnen måste tillämpa sina kunskaper i 

matte för att kunna klara av äventyret. I förberedelserna inför äventyret övar 

barnen på de matematiska begrepp som de måste behärska.  

19. Natur och samhälle 

Man kan med fördel integrera kunskaper inom natur och samhälle i 

äventyrspedagogiken genom att i sagoäventyret väva in kunskap som tillhör 

dessa områden. 


