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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att ta reda på hur lärare använder upplevelsebaserat lärande i 

undervisningen samt hur lärare och elever i grundskolans tidigare år upplever ett sådant 

arbetssätt.  Mina frågeställningar var följande: 

-Hur kan man använda upplevelsebaserat lärande i den dagliga undervisningen? 

-Hur upplever lärare och elever att det är att arbeta med äventyrspedagogik? 

Metod 

Jag utförde kvalitativa intervjuer med en lärare och arton elever på en skola som deltagit i ett 

äventyr. Jag intervjuade eleverna både före och efter äventyret. Jag använde mig av 

ljudupptagning då jag intervjuade läraren och transkriberade sedan materialet. Jag har gjort 

litteraturstudier på bland annat kurslitteratur som hör till kursen Äventyrspedagogik som hålls 

vid Luleå Tekniska universitet. 

Resultat 

Jag kom fram till att eleverna ser fram emot äventyret och tycker att det ska bli spännande och 

att just spänningen som ett äventyr genererar gör att barnen tycker att det är roligt. Då de 

tycker att något är roligt tilldelar de kunskapen hög värdekraft vilket i sin tur gör att de lättare 

lär sig. Då de samtidigt får använda hela kroppen och flera sinnen när de lär sig gör det att de 

minns lättare. Barnen lär sig bäst då de får arbeta i väl sammansatta grupper och där varje 

individ är beroende av de andra för att uppnå ett lyckat resultat, detta i sin tur leder till en 

bättre självkänsla hos eleverna och de blir bättre på att samarbeta och ta hänsyn till varandra.  

Slutsats 

Man kan använda sig av kamratövningar i sin dagliga undervisning och genom att ta vara på 

barnens fantasi genom spännande berättelser skapa ett intresse för ämnet vilket kan bidra till 

att eleverna lättare vill lära sig. Genom att byta lärandemiljö och vara utomhus kan barnen i 

och med att de får flera sinnesintryck och använda hela sin kropp, få lättare att lära sig och 

tillgodogöra sig kunskapen. 
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Abstract 

Aim 

The purpose of this study was to find out how teachers use adventure education and 

experiential learning in their education of students in elementary school and how teachers and 

students experiencing such an approach.  

My questions were: 

- How to use experiential learning in daily teaching ? 

- How do teachers and pupils experience working with adventure pedagogy ? 

Method 

I conducted qualitative interviews with one teacher and eighteen pupils at a school 

participating in an adventure. I interviewed students both before and after the adventure . I 

used sound recording when I interviewed the teacher and then transcribed the material. I have 

done literature studies that is pertinent to the course Adventure Education held at Luleå 

Technical University. 

Results 

I found that the students look forward to the adventure and think it will be exciting and just 

the excitement that the adventure creates allows kids to think it is fun. When they think 

something is fun, they give the knowledge high value power, which then makes it more prone 

to learn. When they use their whole body and several senses, learning will become more easy. 

Children learn best when they are allowed to work in well-organized groups and where each 

individual is dependent on the other to achieve a successful result, this in turn leads to better 

self-esteem in students and they become better at working together and show each other 

respect . 

Conclusion 

One can use the companion exercises into their daily teaching and by taking advantage of the 

children´s imagination through exciting stories, create an interest in the subject which can 

help students to learn. By changing the learning environment and the outdoors, children will 

get more sensory input and use their whole body and therefor easier to learn and assimilate 

knowledge. 
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1. Inledning 

Jag ligger på mage med ansiktet nära den fuktiga mossan och försöker vara så tyst och stilla 

som möjligt så att "ryssarna" inte ska upptäcka mig och mina klasskamrater då de klampar 

förbi precis bredvid där vi gömmer oss. Det känns som att våra andetag ekar över skogen och 

den skräckblandade förtjusningen jag känner får mig nästan att börja skratta fast jag försöker 

vara så tyst jag kan. Som tur är så ger sig "ryssarna" av utan att vi blir upptäckta och de 

kommer inte åt vår karta som till slut leder oss till skatten. 

      

Detta var mitt första möte med äventyrspedagogik och det skedde under en kurs i idrott och 

hälsa som ingick i lärarprogrammet "Lek, idrott och rörelse" under min utbildning på 

lärarhögskolan och Stockholms universitet. Hela min klass var på Resarö i Vaxholm med vår 

lärare Kerstin Nilsson där vi fick delta i ett äventyr som hon hittat på. Ryssar hade landstigit 

på ön för att leta efter en skatt som skulle finnas kvar sedan Sverige och Ryssland krigat för 

flera hundra år sedan. Vårt uppdrag var att hitta denna skatt före ryssarna och se till att de inte 

kom åt vår karta som skulle leda oss till skatten. För att lista ut var skatten skulle finnas fick 

vi följa koder längs vägen och samtidigt lösa uppdrag. Uppdragen gav i sin tur oss fler koder 

som hjälpte oss förstå och läsa kartan och ge oss ledtrådar om hur vi skulle gå vidare. Det var 

en av de roligaste dagarna under hela min lärarutbildning och jag kommer nog aldrig glömma 

när vi gömde oss för de läskiga ryssarna och alla de roliga stationerna med uppdrag som vi 

fick lösa tillsammans. Detta arbetsätt, att väva in roliga och utmanande uppgifter med en 

spännande historia gjorde att jag fick mersmak och kände att det här vill jag lära mig mer om.  

     På skolan där jag har min verksamhetsförlagda utbildning och tidigare arbetat hade jag 

förmånen att få vara delaktig i ett "vikingaäventyr" och fick på så sätt lära mig mer. Jag kände 

efter det ännu starkare att det här är ett arbetssätt jag själv vill kunna använda mig av som 

lärare eftersom jag nu fick se hur mycket eleverna uppskattade detta arbetssätt. På just denna 

skola anordnar de varje år ett vikingaäventyr för alla elever i årskurs 4 och i år var jag inte 

bara med som klasslärare som jag varit tidigare utan var även med bakom kulisserna som en 

som agerar "asar" (en ättling till vikingarna som är ute efter silverskatten). Jag var även med 

och förberedde i skogen med allt det material som krävdes, gick mellan grupper under 

äventyrets gång och såg till att allt flöt på enligt planerna.  
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1.1 Egna tankar 

Upplevelsen jag fick var att alla barn har haft roligt och skrattat och att alla har hjälpts åt för 

att klara av de olika uppdragen i äventyren. Berättelsen kring äventyret har gjort hela 

upplevelsen mycket mer spännande och barnen har fått leva sig in i äventyret och låtsats att de 

varit på riktigt. De har inte tänkt på att de faktiskt tränar på att använda den teoretiska 

kunskapen om vikingatiden som de besitter när de löser koder och följer kartan utan har 

enbart fokuserat på att lösa uppdragen. Det får mig att undra om vi som lärare skulle kunna 

föra in äventyrspedagogiken även i en lite mindre skala i den dagliga undervisningen. Kan vi 

ta vara på de positiva effekterna av ett äventyr då vi låter eleverna träna på att samarbeta och 

använda sina teoretiska kunskaper praktiskt?  

     Detta leder mig vidare in på om det inte kan vara så att eleverna lättare tar till sig ny 

kunskap om de får använda den praktiskt. Jag tror att eleverna utvecklas då de måste testa 

olika problemlösningar och träna på att se olika handlingars möjligheter och konsekvenser. 

Vidare undrar jag om vi genom att ha en berättelse till grund för våra lektioner och övningar 

får eleverna att lättare fokusera och vilja delta i övningarna? Kommer de därmed tycka att 

skolan blir roligare eftersom de då får använda sin fantasi? 

     Som det stod i mitt inledande citat av Konfucius, "Jag hör och jag glömmer" visar att 

genom att bara lyssna till en lärare som pratar kan göra så att eleverna snabbt glömmer det 

denne sagt, "Jag ser och jag kommer ihåg" men om eleverna själv får läsa samma text så 

kommer de ihåg den lättare och "Jag gör och jag förstår" innebär att om eleverna får utföra 

det de läst om i praktiken så förstår de det. Vid upplevelsebaserat lärande får barnen göra just 

detta, de får göra övningar som aktiverar flera sinnen och de får använda den teoretiska 

kunskapen i praktiken. Jag undrar om inte detta i sin tur kan leda till att eleverna lättare tar till 

sig och förstår ny kunskap och minns den lättare än vid traditionell skolbänksundervisning.  
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2. Bakgrund 

En stor del av lektionerna i idrott och hälsa präglas av att varje individ ska prestera sitt yttersta 

och ofta ingår ett tävlingsmoment även om det inte alltid varit syftet med lektionen. Det är 

ibland svårt att komma bort från att eleverna tävlar mot varandra och jämför sina resultat och i 

många av våra populäraste sporter idag så är det tävling och prestation som är i fokus och inte 

prestation i förhållande till den egna individens förutsättningar. Målet med idrott och hälsa 

och alla andra skolämnen är ju självklart att eleverna ska utvecklas och bli bättre men vägen 

dit kan te sig olika för olika elever utifrån deras individuella förutsättningar. Vissa elever har 

lättare för idrott medan andra har lättare för till exempel matematik. Inom 

äventyrspedagogiken tävlar eleverna inte mot de andra eleverna utan övningarna de gör sker 

alltid i grupp där allas insats är lika viktig. 

 

2.1 Äventyrspedagogik 

Begreppet äventyrspedagogik myntades i Sverige av Sven-Gunnar Furmark vid Luleå 

tekniska universitet. Furmark (2009) skriver att äventyrspedagogiken bygger på forskning och 

teorier om barns lärande och utveckling och till stor del även på neuropedagogik. 

Äventyrspedagogikens syfte är att se på lärande och utveckling som en helhet, de aktiviteter 

som eleverna utför har alltid en pedagogisk grund där eleverna dels får lära sig nya saker 

samtidigt som de utvecklas som individer tillsammans med andra. Aktiviteterna ska inte stå 

för sig själva utan följas upp med hjälp av reflektioner och återkoppling till den teoretiska 

kunskapen och begreppsvärld som aktiviteterna har baserats på.  

     En av grunderna i äventyrspedagogiken är att eleverna måste samarbeta i grupper för att 

klara av äventyret och alla måste hjälpas åt. De klarar det inte om enbart en eller några i 

gruppen utför uppgiften utan alla måste hjälpas åt vilket gör att även de som kanske har lite 

svårare för någon del måste med hjälp av sina klasskamrater klara uppgiften. Uppgifterna är 

också anpassade så att de olika stationerna efterfrågar olika typ av kunskap men det ska aldrig 

finnas risk för att en grupp inte klarar uppgiften. Ibland krävs ett logiskt tänkande, ibland en 

motorisk färdighet och ibland en modig elev som krävs för att lösa uppgiften. Detta kan bidra 

till att olika individer får ta för sig och vara ledare på olika stationer samtidigt som de 

utvecklas på de andra utmanande stationerna. Svårighetsgraden ska variera så att det blir en 

utmaning för elever. (Furmark, 2009)  

     Jag kommer fördjupa mig mer i forskningen kring äventyrspedagogik under rubriken 

forskningsöversikt. 
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2.2 Upplevelsebaserat lärande 

Upplevelsebaserat lärande är precis som namnet avslöjar, en lärandesituation baserad på 

upplevelser. Forskning har visat att barn lär sig lättare och mer effektivt då de  

 får uppleva med hela kroppen och använda flera av sina sinnen samtidigt (kroppsliga, 

taktila, auditiva och visuella) 

 får bli känslomässigt engagerade (känna spänning, glädje, oro...) 

 får reflektera över och sätta ord på sina upplevelser med hjälp av vuxna för att befästa 

sin nya kunskap 

 får använda sin nya kunskap i praktiken 

(Furmark, 2009) 

Jag kommer gå in på detta mer ingående i avsnittet forskningsöversikt. 

 

2.3 Styrdokument 

2.3.1 Mål i läroplanen 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket) kan vi läsa 

att skolan ska ansvara för att varje elev får möjlighet att utveckla kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Elevernas utforskande, nyfikenhet och lust 

att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet och lärarna ska sträva efter att balansera 

och integrera kunskaper i sina olika former i sin undervisning. I läroplanen kan vi också läsa 

att några av kunskapsmålen som eleverna ska ha uppnått då de gått klart grundskolan är 

följande: 

 kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, 

 kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, 

 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 

tillit till sin egen förmåga, 

 kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, 

  har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, 

 har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, 

miljön och samhället. 

Dessa kunskapsmål kan alla sättas in i en upplevelsebaserad lärandesituation. Eleverna får 

träna på att kommunicera och göra sig förstådda och få sin åsikt hörd  i en grupp och detta kan 
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i sin tur leda till att de utvecklar sitt ordförråd och får ett mer nyanserat språk. De får använda 

ett matematiskt-logiskt tänkande för att lösa uppgifter under ett äventyr vilket ger dem 

kunskaper som de kan ha nytta av i vardagen. Eleverna uppmuntras till att pröva sig fram och 

komma fram till olika lösningar på problem. Först görs det självständigt för att sedan delges i 

gruppen. På så sätt kan de utvecklas som individer eftersom de vågar pröva sig fram och ta 

plats i en grupp. (Furmark. 2011) 

     Genom att eleverna får vistas mycket ute i naturen får de en ökad förståelse för vår 

inverkan på miljön och vad som krävs för att skapa en god miljö och en hållbar utveckling. 

     Upplevelsebaserat lärande och äventyrspedagogik går att integrera med alla skolämnen och 

kan bidra till att uppnå ett av skolans grundläggande mål, att låta barnen pröva sig fram och 

upptäcka ny kunskap. (Furmark, 2011) 

 

2.3.2 Kursplanen för idrott och hälsa 

I Kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket) kan vi läsa att det centrala innehållet för 

lektionerna i ämnet skall innehålla: 

 Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras 

sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl 

inomhus som utomhus. 

 Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser. 

 Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver 

rumsuppfattning. 

 Lekar och rörelse i natur- och utemiljö. 

 Allemansrättens grunder. 

 Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och 

utevistelser. 

 

Som lärare är det vårt jobb att se till att undervisningen uppfyller målen i kursplanen för det 

ämne vi undervisar i. I ämnet "Idrott och hälsa" kan vi integrera flera av kunskapsmålen under 

en och samma lektion. Genom att arbeta med äventyrspedagogik och upplevelsebaserat 

lärande på ett korrekt sätt, där aktiviteterna i sig inte är målet, kan alla ovanstående 

kunskapsmål uppnås under ett och samma äventyr.  

     Under ett äventyr får eleverna utföra olika uppdrag som tränar de motoriska 
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grundformerna. På vägen mellan uppdragen får de ta sig över stockar och stenar och inte 

enbart följa stigar. De får då träna på att följa en karta och att orientera sig med hjälp av 

riktmärken i skogen. De får även ta hänsyn till vad allemansrätten säger om hur de ska bete 

sig då de vistas ute i naturen. Eleverna får sedan samtala och reflektera kring äventyret och de 

upplevelser de haft. De tränar då på att använda relevanta begrepp kring ämnet och på att 

uttrycka sig klart och tydligt.  

 

2.3.3 Lärarens roll 

I äventyrspedagogik har läraren en viktig roll då det krävs mycket tid, kunskap och 

engagemang för att arrangera ett äventyr. Men om lärarna lägger ner den extra tid och kraft 

som det kräver så vinner de en lärandesituation som kan innefatta flera ämnen och som 

uppfyller flera av läroplanen och kursplanernas mål. Men läraren har mycket att ta hänsyn till 

då denne planerar ett äventyr. Om vi läser vidare i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket) under rubriken 2.2 Kunskaper så står det 

följande: 

Läraren ska 

 ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

 stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

 samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och 

 organisera och genomföra arbetet så att eleven; 

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 

hela sin förmåga, 

- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt, 

- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 

- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 

 

Det är ett omfattande arbete som krävs av lärare för att uppnå alla de olika mål som går att 

läsa om i läroplanen men genom att samarbeta med andra lärare kan de tillsammans skapa ett 

äventyr som är ämnesövergripande. Det ger möjlighet för eleverna att träna och utveckla flera 

av de kunskaper som målen eftersträvar och samtidigt ge eleverna en rolig och annorlunda 

skoldag. Om lärarna skapar ett äventyr kan de sedan ha det återkommande varje år för elever i 

just den årskursen för att inte behöva skapa ett nytt. Då krävs det inte lika mycket tid och 
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arbete av lärarna varje år utan de behöver enbart förbereda alla stationer i skogen och det 

praktiska kring äventyret. Berättelsen och allt material finns då redan färdigt. Målet borde 

vara att ha ett äventyr i varje årskurs med olika teman som passar in med ämnen eleverna 

arbetar med i just denna årskurs, t.ex. vatten, miljö, rymden, vikingatiden osv. 

 

2.3.4 Skolans mål 

Vidare i läroplanen (Skolverket 2011) kan vi läsa att skolan ska sträva efter att låta barnen 

leka. Skapande arbete och lek har en betydande roll i barnens lärande och leken främjar att 

eleverna tar till sig ny kunskap. Skolan ska också sträva efter att alla elever får möjlighet till 

fysisk aktivitet under varje skoldag. Skolan ska även skapa en miljö som stimulerar elevernas 

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa 

problem.( Lgr 11) Under ett äventyr så skapar läraren en miljö som kan uppfylla alla dessa 

mål men det kräver stor kunskap hos läraren som skapar äventyret så att målet med äventyret 

blir just dessa och inte aktiviteterna i sig själva. En bra grund när vi skapar ett äventyr är att 

leva sig in i sin berättelse och få äventyret att bli en lek för barnen där de kan drömma och 

fantisera sig bort och låtsas att det sker på riktigt.   

3. Forskningsöversikt 

3.1 Outward bound 

Det vi i Sverige idag kallar äventyrspedagogik har enligt Miles/Priest (1990) sitt ursprung i 

den tyske läraren Kurt Hahns (1886-1974) skolor Outward Bound som startades i 

Storbritannien. Hahn ville att arbetarklasspojkar skulle få möjlighet att ta del av hans 

undervisningsfilosofi där syftet var att lära sig tjäna sina medmänniskor, utveckla 

självdisciplin, fysiska förmågor, målmedvetenhet, företagsamhet, känsla för rätt och fel och få 

redskap för att hantera oförutsedda situationer och där de praktiska färdigheterna gick före de 

teoretiska.  

     Målet var att eleverna skulle utveckla sina fysiska och mentala förmågor men de tävlade 

enbart mot sig själv, inte mot andra, och reflekterade över sina erfarenheter genom att föra 

dagbok. 1962 grundades den första amerikanska Outward Bound-skolan och amerikanerna 

gjorde om konceptet en aning för att det skulle passa den amerikanska kulturen. Denna 

undervisningsfilosofi är det vi idag kallar Adventure education eller Adventure based 

experienital learning. (Furmark 1999) 
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     Det amerikanska konceptet ligger till grund för mycket av den äventyrspedagogik vi ser 

runt om i världen idag och delar av det vi i Sverige kallar för friluftsäventyr är från början 

idéer där de syftat till att integrera friluftslivstraditioner och Adventure education t.ex. 

höghöjdsbanor, vildmarksturer, paddla kajak mm. (Furmark 1999) 

 

3.2 Upplevelsebaserat lärande och äventyrspedagogik 

Enligt Nationalencyklopedin (sökord: äventyr) är ett äventyr en aktivitet som innebär risker 

eller osäkert utfall, och som ofta ställer krav på deltagarna. Gemensamt för äventyr är att de 

ger starka upplevelser, antingen positiva eller negativa. Om vi ser på äventyr i skolans värld 

så ska riskerna anpassas efter eleverna och inte utgöra några verkliga risker utan bara vara 

symboliska för att få eleverna att känna den spänning som ett äventyr innebär utan att utsättas 

för fara. Målet är att äventyret ska ge eleverna starka och positiva upplevelser och nya 

erfarenheter som bidrar till ny kunskap. 

     Enligt Anthony Richards (1992) modell för upplevelsebaserat lärande så är det som skiljer 

äventyrspedagogik från mer traditionell undervisning att elever lär sig genom direkta 

erfarenheter och upplevelser tillsammans med andra. Richards menar att läraren måste ta vara 

på elevernas vilja och motivation att delta i äventyr. Att få undervisningen att bli meningsfull 

och få eleverna att se att det som de lär sig kan de ha användning av i konkreta situationer 

även utanför skolan. Richards delar in det äventyrsbaserade lärandet i fyra faser: 

 

1. Separation; läraren måste våga byta miljö och lämna sin trygghetszon genom att pröva 

och skapa nya utvecklande läromiljöer. 

2. Möte eller upplevelse; här möter eleverna de utmaningar som äventyret innebär och 

tillsammans i grupper ska de försöka lösa de problem de möter. 

3. Återkomst; för att fullända äventyret krävs det att eleverna i denna fas reflekterar över 

sina upplevelser enskilt och tillsammans för att på så sätt fördjupa förståelsen i de 

handlingar de har utfört och det befäster den nya kunskap de har fått.  

4. Integrering; här är målet att eleverna ska kunna integrera den nya kunskap de har 

erövrat under äventyret i andra situationer och bli motiverad att lösa fler problem med 

denna kunskap och på så sätt utvecklas vidare.  
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Denna modell hjälper eleverna att utvecklas individuellt i samspel med andra och ger dem 

kunskap och verktyg att hantera framtida yrkesliv där det kan krävas att de kan samarbeta och 

lösa problem i grupp. Ett av äventyrspedagogikens huvudsyften är just att skapa 

förutsättningar för varje enskild individ att utvecklas och växa tillsammans i grupp genom 

fantasifulla och spännande utmaningar. (Furmark s.7-10) 

     Csíkszentmihályis (1990) teori om den optimala upplevelsen, ett sinnestillstånd där vi är så 

inne i upplevelsen att inget annat har någon betydelse och där upplevelsen i sig betyder så 

mycket att vi har en drivkraft som får oss att vilja utföra denna enbart för känslan vi får av 

upplevelsen, stämmer överens med det Richards nämner. Elever har en medfödd drivkraft att 

få uppleva spännande och utmanande situationer. Denna medfödda drivkraft ska vi ta vara på 

i skolan genom att skapa strukturerade lärandesituationer där eleverna utsätts för spännande 

utmaningar genom t.ex. ett äventyr. 

     Bergström(1995) menar att kunskap har olika värdekraft för barn. Alla värderar kunskaper 

olika högt, det som värderas lågt och som barnen inte är motiverade att lära sig kommer de 

heller inte att lära sig eller komma ihåg medan kunskap som värderas högt är kunskap som 

väcker barnens intresse. Denna kunskap tycker barnen är spännande och blir motiverade att ta 

till sig och kommer således också lära sig. Bergström menar att all kunskap som är spännande 

har hög värdekraft och gör barn motiverade. Skolan måste därför skapa lärandesituationer 

som är spännande för barnen och motiverar dem till att vara aktiva samt ger barnen möjlighet 

att använda sin fantasi genom lek och utvecklande aktiviteter. 

     Enligt en undersökning som Skolkommittén (SOU 1997:121)
1
 gjort med 1200 elever 

visade det sig att 40 procent av eleverna ansåg att skolan var mer eller mindre tråkig.  

Bergström menar att orsaken till detta är att skolan första hand enbart riktar sig till de 

intellektuella och logiska förmågorna istället för att utnyttja elevernas egna intresse för rörelse 

och fantasi i undervisningen. Skolan måste alltså skapa en lärandemiljö som stimulerar 

eleverna att vara kreativa och det är just det äventyrspedagogiken syftar till. Vi lär oss på flera 

olika sätt och äventyrspedagogiken syftar till att integrera alla dessa sätt genom konkreta 

upplevelser, abstrakt tänkande, reflektion och praktiska handlingar. Det krävs att eleverna får 

både teoretisk och praktisk undervisning där flera sinnen aktiveras och anpassas efter olika 

förmågor och lärstilar så att de får sociala, känslomässiga, intellektuella och fysiska 

utmaningar (Furmark 1999). 

                                                 
1
 1995 utförde Skolkommittén en undersökning med 1200 elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt årskurs 2 i 

gymnasieskolan. Undersökningens syfte var att belysa arbetet i skolan och att föreslå åtgärder för att stimulera 

den pedagogiska utvecklingen. 
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     Carver (2008) skriver att det finns fyra mer framträdande pedagogiska principer inom 

upplevelsebaserat lärande och det är; verklighetsrelevans, eleven förstår meningen med 

undervisningen och kan se att den har en verklighetsförankring och att effekten av 

upplevelserna kan gynna eleven i livet utanför skolan. Aktivt lärande, vilket innebär att eleven 

måste delta aktivt både fysiskt och psykiskt i undervisningen och genom problemlösning 

utvecklas kognitivt, socialt, fysiskt samt emotionellt. Att utgå från deltagarnas erfarenheter 

hjälper eleverna att få förståelse för vad de har upplevt och hur det påverkar deras förståelse 

för sig själva och sin omvärld. Ge eleverna kunskap om framtida möjligheter, att genom 

reflektion belysa elevernas deltagande i aktiviteterna och visa på att deras färdigheter och 

kunskaper är användbara inte bara för stunden utan även i framtiden utanför skolan. 

 

3.3 Gruppinlärning 

Inom äventyrspedagogik arbetar eleverna i grupper som ska diskutera och komma fram till 

gemensamma handlingar som de i gruppen ska utföra. Ibland utsätts eleverna för skenbart 

riskfyllda övningar som kräver att gruppmedlemmarna behöver kunna lita på varandra och där 

alla måste våga uttrycka sin åsikt och där gruppen är lyhörd.  

Detta kan ses som en social utmaning för eleverna och för vissa mer än för andra beroende på 

hur trygga de är i sin grupp.  

     Johnson och Johnson´s (1994) genomgång av över 600 forskningsrapporter visar att 

välstrukturerade samarbetsgrupper är överlägset som arbetsform vid skolundervisning. De 

menar inte att individuell inlärning bör uteslutas men att den individuella inlärningen kan 

främjas även av arbete i grupper. Det krävs dock att uppgifterna är uppbyggda så att varje 

individ är beroende av de andra i gruppen och att uppgifterna kräver att alla arbetar 

tillsammans för att uppnå det önskade resultatet. Det går inte att arbeta var för sig för att 

sedan sammanfoga de olika delarna till ett slutresultat. På så sätt kan det bidra till att 

gruppmedlemmarnas känner större tillit till varandras och till sin egen förmåga.  

    De fördelar som bröderna Johnson ser med samarbetsinlärning är följande: 

 

 Att eleverna lättare kommer ihåg det som de lärt sig 

 Att eleverna motiveras att arbeta hårdare 

 Att eleverna blir bättre i det sociala samspelet med andra 

 Att eleverna trivs bättre och får en ökad gemenskap med sina klasskamrater 

 Att eleverna får en bättre självkänsla 
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Ett äventyrsbaserat lärande innebär en rad utmaningar för eleverna, däribland fysiska, 

motoriska, sociala, känslomässiga och intellektuella. De utgår ifrån forskning som visar på att 

barn har ett stort behov av att få röra sig varje dag och att barn lär sig då de får använda hela 

kroppen och inte bara huvudet. Målet med äventyrspedagogik är att lärarna kan ge eleverna 

fysiska och motoriska utmaningar på olika nivåer där gruppen hjälper varandra att klara 

uppgiften. Övningarna är anpassade så att alla, oavsett om de har starka eller lite svagare 

motoriska förutsättningar ska klara av uppgifterna men alla ska också få utmaningar. Därför 

kan de som är lite säkrare motoriskt t.ex. gå först i ledet om de ska följa ett rep längs en stig 

samtidigt som alla ska blunda eller att de som är lite osäkra får titta. 

      Eleverna får även känslomässiga utmaningar under ett äventyr då de möter situationer 

som kan upplevas som lite läskiga och spännande, t.ex. när de smyger för att som i mitt fall 

inte bli upptäckta av "ryssar". Barnen kan också uppleva olika känslor då de får arbeta i 

grupper och där vissa situationer kräver att barnen vågar säga sin åsikt eller t.ex. vara fysiskt 

nära inpå varandra. Då är det viktigt att den vuxne som ansvarar för gruppen är med och 

hjälper till så att det blir en positiv upplevelse att våga uttrycka sin åsikt och lösa uppgifterna i 

gruppen utan att det leder till konflikter som i sin tur kan innebära en negativ känslomässig 

upplevelse.  

     Eleverna får även intellektuella utmaningar under äventyret då de i gruppen ska försöka 

lösa olika uppgifter som kräver logiskt tänkande. Här kommer även ämnesintegreringen in då 

många av de uppgifter som eleverna gör under äventyret kan knytas an till ämnen som de 

arbetar med i klassrummet, t.ex. vikingatiden, miljö och hållbar utveckling. 

     Som tidigare nämnt anser Bergström (1995) att dagens undervisning till stor del fokuserar 

enbart på kunskap och logiskt tänkande och att elevernas fantasi knappt får utrymme men 

Bergström menar att vi idag vet att fantasin berikar barns tankar. För att hjärnan ska utvecklas 

optimalt måste eleverna få möjlighet att fantisera och delta i sagor och lek. Bergström menar 

således att vi istället borde ta vara på elevernas fantasi och utnyttja denna i undervisningen 

genom att låta eleverna skriva sagor och berättelser. Genom att undervisa mer genom 

berättelser anser han att vi kan få eleverna mer engagerade och motiverade. (Bergström. 1995) 

 

3.4 Kamratövningar och banor 

Vanligaste formen av upplevelsebaserat lärande i skolan idag är så kallade kamratövningar 

och kamratbanor. Kamratövningarna är tänkta att de ska kunna utföras var som helst och när 

som helst på året och kräver ingen eller bara lite utrustning. De är alltid mer eller mindre 
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fysiska och ska utföras i mindre eller större grupper och svårighetsgraden kan anpassas till 

alla åldrar i skolan. (Furmark 1999) 

     Kamratbanor däremot kräver lite mer planering och material och det underlättar om de 

utförs på en relativt öppen plats där läraren har uppsikt över alla grupper samtidigt och de 

roterar till nästa station. Vid kamratbanor bör det inte vara mer än 5-6 elever i varje grupp och 

svårigheten kan även här anpassas efter åldern på eleverna så att banorna kan användas under 

hela skoltiden. Kamratbanor går även bra att utföra inomhus i en gymnastiksal med de 

redskap som finns där. (Furmark 1999) 

     Det finns olika sorters äventyr. Läraren kan utgå från kamratbanor men lägga till en 

berättelse och där eleverna ska lösa uppgifter för att ta sig vidare. Det som även skiljer 

kamratbanor från äventyr är att eleverna i äventyret får använda sig av kartor och med hjälp 

av dem ta sig vidare. I kamratbanor går de direkt vidare till nästa station som är synlig för 

dem medan i äventyret ska de helst inte se stationerna eller grupperna före dem så att de själva 

måste lista ut vart de ska gå. Men självklart kan läraren ha ett äventyr inne i gymnastiksalen 

också där de inleder med en berättelse och där eleverna sedan ska utföra olika uppgifter. 

Läraren kan ha en karta till varje grupp även inomhus så att de får träna på att orientera sig 

och inte följa ett givet mönster på stationerna.  

     Äventyr går att arrangera så att alla åker iväg till en för eleverna okänd plats där äventyret 

utspelar sig och det kan i sin tur hjälpa eleverna att leva sig in i fantasivärlden då de inte 

känner igen sig eller ser skolgården hela tiden. Äventyret kan då bli mer verklighetstroget 

(Furmark, 2). 

4. Teoretiskt perspektiv 

Ett namn som ofta dyker upp då man läser om upplevelsebaserat lärande är John Dewey 

(1859-1952). Han var en amerikansk utbildningsfilosof och pedagog som främst förknippas 

med begreppet "learning by doing", vilket innebär att eleverna aktivt får pröva sig fram till 

rätt lösning på ett problem. Deweys syn på lärande utifrån erfarenheter delas in i fem steg 

eller faser och tolkas på följande sätt av Gunilla Ericsson i boken Utomhusdidaktik (2004. 

s.147): 

1. Eleven måste erbjudas en situation där sann tidigare erfarenhet synliggörs, det är en 

grundläggande faktor för intresse och motivation. 

2. Eleven måste möta ett äkta, realistiskt problem eller dilemma som stimulerar tanken. 
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3. Eleven måste ha möjlighet att tillägna sig ny kunskap för att förstå och hantera 

situationen. 

4. Eleven måste få komma på och prova sina lösningar under eget ansvar. 

5. Eleven måste få prova sina lösningar och idéer i nya situationer och därigenom 

upptäcka deras värde. 

Ericsson menar att Dewey påstår att barn lär sig på bäst sätt då de aktivt får pröva sig fram till 

en lämplig lösning av uppgiften och sedan reflektera över tillvägagångssättet. Denna metod 

finner sin givna plats inom den progressivistiska pedagogiken som var väldigt inflytelserik 

under 1900-talet. Den får ytterligare stöd av Furmark, som genom sin tolkning av Stensmo, C, 

(1994) hävdar att fokus inom utbildning ska ligga på barnets behov och intressen.  

Barnen ska främst vara aktiva och undervisningen ska vara fokuserad på problemlösning 

framför inlärning av ämneskunskaper. Barnen ska träna på att använda sin kunskap i verkliga 

situationer och får, med hjälp av lärare och klasskamrater, träna på att analysera och reflektera 

över sina handlingar. Den progressivistiska pedagogiken gick därmed emot den traditionella 

undervisningen och John Dewey har sammanfattat kritiken mot den traditionella skolan 

utifrån ett progressivistiskt perspektiv såhär: 

 

”Att tvinga på uppifrån ställs mot att uttrycka och utveckla individualiteten; 

disciplin ställs mot fri aktivitet; 

inlärning genom texter och lärare – mot inlärning genom erfarenhet; 

förvärvande av isolerade färdigheter och tekniker genom drillövningar ställs mot 

förvärvande av färdigheter som ett medel att uppnå mål som är direkt relevanta; 

att man förbereder sig för en mer eller mindre avlägsen framtid ställs mot att man gör 

det mesta möjliga av livet just nu; 

statiska mål och resultat ställs mot att man gör sig förtrogen med en föränderlig värld ” 

(Carlgren, I 2011) 

 

     Inom äventyrspedagogik nämns även den amerikanska professorn och psykologen David 

Kolb då hans teori Experiential learning theory grundar sig på lärande genom upplevelser. 

Kolbs teori tar stöd i forskning inom psykologi och filosofi och främst i arbeten av John 

Dewey, Kurt Lewin och Jean Piaget. De har gemensamt att de alla beskriver lärandeprocessen 

som spännande och konfliktfylld och att lärandet sker när dessa konflikter löses.(Furmark 

1999) 
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     Kolbs tolkning av Deweys teori om lärande visar på att Dewey anser att lärandet är en 

process där erfarenheter, begreppsbildning, observation och handling integreras och att detta 

bildar erfarenheter som i sin tur genererar nya idéer. Vi utgår därmed ifrån våra erfarenheter 

för att förstå och använda oss av vår kunskap i nya situationer och hur vi använder och tar till 

oss ny kunskap är lika viktigt som innehållet i det vi lär oss. Vi uppnår ny kunskap genom att 

vi reflekterar över våra handlingar och upplevelser och försöker förstå det vi har erfarit genom 

att bedöma olika handlingars konsekvenser och värdera dessa handlingsalternativ.  

     Kolbs tolkning av Lewin är att Lewin anser att lärande sker när aktuella upplevelser och 

händelser följs upp genom reflektion och då läraren ger eleverna feedback utifrån sina 

observationer. Eleverna får då med hjälp av varandra reflektera över de upplevelser de har fått 

tillsammans och genom att analysera händelserna de varit med om, komma fram till andra 

möjliga handlingsalternativ.(Furmark 1999) 

     Det som Kolb anser stämmer i Piagets beskrivning av lärandeprocessen är att konkreta 

erfarenheter omvandlas till abstrakta begrepp och tvärtom. Däremot ställer sig Kolb kritisk till 

vissa delar av Piagets teori, Piaget anser att alla lär sig utifrån en lägre nivå mot en högre 

ungefär samtidigt i en viss ålder medan Kolb anser att olika individer har sin personliga lärstil 

och lär sig olika oavsett vilken nivå de befinner sig på. Kolb menar att varje individs 

individuella lärstil skapas utifrån faktorer som formar oss som människor, våra gener, uppväxt 

och samhället. Alla lärstilar har för- respektive nackdelar men för att uppnå ett effektivt 

lärande skall alla de olika lärstilarna integreras. Vi måste alltså få konkreta erfarenheter 

genom direkta upplevelser och abstrakt begrepps- och teoribildning i kombination med 

reflektion och observation samt genom aktivt experimenterande (Furmark.1999). 

5. Syfte  

Studien syftar till att undersöka hur lärare använder upplevelsebaserat lärande i 

undervisningen samt hur lärare och elever i grundskolans tidigare år upplever ett sådant 

arbetssätt. Avsikten är att se vilka för- respektive nackdelar som arbetssättet för med sig och 

hur man kan använda äventyrsbaserat lärande i den dagliga undervisningen.  

 

Hur kan man använda upplevelsebaserat lärande i den dagliga undervisningen? 

Hur upplever lärare och elever att det är att arbeta med äventyrspedagogik? 
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6. Metod 

6.1 Val av metod 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Genom kvalitativa intervjuer får jag 

utförliga och innehållsrika svar på mina frågor och får ta del av intervjupersonernas 

personliga åsikter vilket jag anser var att föredra i just mitt fall då kvantitativa intervjuer 

främst skulle ge mig en översikt men inte någon djupare insikt i varför de svarat som de 

gjorde. Jag använde mig av frågeformulär med öppna frågor vid intervju med både lärare och 

elever. (Frost. 2010) 

     Jag har även använt mig av observationer under ett äventyr som genomfördes med fem 

klasser i årskurs 4 under tre dagar samt litteraturstudier. 

 

6.2 Urval och avgränsning 

De elever som jag valde att intervjua går i årskurs 4 i en skola norr om Stockholm. Jag valde 

att intervjua just dessa elever då de skulle få delta i ett vikingaäventyr under höstterminen 

2013 och jag hade därmed möjlighet att intervjua eleverna både före och efter deltagandet i 

äventyret samt observera dem under pågående äventyr. Dessa elever har även varit med om 

äventyr i årskurs 2 och 3 varför det var intressant att ta del av deras erfarenheter och 

förväntningar kring kommande äventyr.  

     Jag valde att intervjua de elever som självmant anmälde sig och inte själv välja ut elever 

från klasserna då jag ville öka förutsättningar för att de skulle vilja delta vid flera tillfällen och 

för att få så ärliga svar som möjligt. Eleverna fick anmäla sig till mig eller sin klasslärare när 

jag var där och berättade om mitt syfte och kommande intervjuer. Jag intervjuade 18 elever ur 

3 olika klasser i samma skola som alla skulle delta på samma äventyr fast under tre olika 

dagar. Jag strävade efter att intervjua lika många pojkar som flickor men det blev några fler 

flickor än pojkar dels för att det var fler flickor som anmälde sig samt att det är övervägande 

flickor i årskurs 4 på denna skola vilket i sin tur då gjorde att min studie även reflekterade 

könsfördelningen i klasserna. Jag ansåg inte heller att det var högprioriterat att se till att få 

exakt lika fördelat mellan könen utan prioriterade istället att låta de som anmälde sig frivilligt 

delta. 

     Jag intervjuade en idrottslärare som har skapat vikingaäventyret och ett sagoäventyr vilka 

har använts under flera år på denna skola. Läraren har gått kursen Äventyrspedagogik vid 

Luleå Tekniska universitet. 
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6.3 Genomförande 

Jag valde att utföra intervjuerna på den skola där jag tidigare haft min verksamhetsförlagda 

utbildning då jag var där under hösten i en annan kurs och fick då reda på att de skulle ha ett 

vikingaäventyr. Jag valde att snabbt sammanställa mina intervjufrågor för att hinna intervjua 

eleverna innan äventyret och då jag bara hade en dag på mig att skriva frågor och intervjua 

eleverna hann jag inte göra någon pilotundersökning för att se om frågorna var relevanta för 

mina frågeställningar i uppsatsen. Hade jag haft mer tid på mig så hade jag valt att först 

intervjua ca 4 elever för att sedan analysera deras svar och på så sätt kunna ändra om mina 

formuleringar och frågor till den riktiga intervjun. Jag hade inte vid intervjutillfället bestämt 

exakt vilka frågeställningarna i min uppsats skulle vara utan enbart att jag ville lära mig mer 

om äventyrspedagogik. 

      

Jag intervjuade eleverna en och en i en avskild miljö där vi inte blev avbrutna eller störda och 

varje intervju tog mellan 5 och 10min (Frost. 2011). Jag fick tillåtelse att intervjua eleverna av 

klassernas lärare och har valt att hålla eleverna anonyma i uppsatsen. Alla elever som jag 

intervjuade var närvarande vid båda intervjutillfällena liksom på äventyret så jag fick inget 

bortfall under min undersökning. 

      Mina intervjuer med eleverna höll en relativt hög nivå av standardisering, dvs. att alla 

intervjuer var utformade i princip likadant. De fick samma frågor i samma ordningsföljd och 

jag ändrade bara mitt tillvägagångssätt vid enstaka intervjuer då eleverna själva pratade vidare 

om annat som rörde en annan fråga. Då valde jag att gå vidare direkt till den frågan för att 

sedan återgå till den ursprungliga ordningsföljden. Jag skrev ner elevernas svar i ett 

frågeformulär och använde mig inte av ljudupptagning då elevernas svar på frågorna var korta 

och jag kunde skriva ner dem eller stödord under intervjuerna. Dessa använde jag mig sedan 

av för att skriva mer fullständiga meningar efter intervjun var klar. 

     Då jag intervjuade läraren använde jag mig istället av låg standardisering och hade bara 

mina frågor som hjälp men försökte istället föra ett samtal kring min undersökning och se till 

att jag under samtalets gång fick svar på alla de frågor jag ville men att intervjupersonen fick 

komma med egna kommentarer och åsikter kring ämnet och inte vara så låst vid 

frågeställningarna.  

     Jag har valt att spela in min intervju med läraren med en inspelningsbar penna för att vid 

intervjutillfället ha full koncentration på de svar jag får och inte behöva fokusera på att 

anteckna och riskera att missa viktiga detaljer. Jag kan istället gå tillbaka och lyssna på 
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inspelningen i efterhand för att på så sätt kunna analysera de svar jag fått och vara säker på att 

jag har förstått vad intervjupersonen ville få fram.  

     Min undersökning var strukturerad, det vill säga att intervjuerna höll sig kring ett 

ämnesområde och mina frågor var öppna utan förbestämda svarsalternativ (Frost. 2011). 

      

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Jag inledde med att renskriva mina svar från intervjuerna. Detta gjordes nära inpå intervjuerna 

då jag fortfarande hade varje intervju klar för mig i huvudet och på så sätt mindes hur varje 

elev svarat när jag såg deras formulär. Fördelen med detta tillvägagångssätt var att jag kunde 

omformulera mig mer lättförståeligt då jag ibland fick lite otydliga svar vilka hade varit 

svårtolkade för någon som inte hade deltagit vid intervjuerna. Jag valde att renskriva 

elevernas svar fråga för fråga för att lättare få en överblick över svaren.  

     Intervjun med läraren utfördes med ljudupptagning. Denna intervju transkriberades för att 

jag lättare skulle få en överblick över lärarens svar och kunna läsa dem om och om igen vid 

min analys.  

      

6.5 Tillförlitlighetsfrågor 

Jag har utfört min undersökning med målet att vara objektiv och så neutral i mina 

frågeställningar som möjligt och inte påverka intervjupersonens svar eller komma med 

ledande frågor som kan styra personen att svara på ett speciellt sätt. Jag har arbetat på skolan 

under några år och är därför ett känt ansikte för barnen och läraren som jag intervjuade. Jag 

har inte undervisat dessa elever mer än att jag har vikarierat i deras klasser vid enstaka 

tillfällen. Min relation till eleverna kan riskera att påverka resultatet i deras svar men då 

frågorna inte rör något ämne som jag har undervisat i tror jag att deras svar är ärliga och 

trovärdiga. Genom att jag använde mig av enskilda kvalitativa intervjuer med öppna frågor så 

anser jag att de svar jag fått har hög trovärdighet och mina frågor var utformade så att 

eleverna svarade på just det som avsågs.  Det krävdes inte vidare frågor eller förklaringar för 

att få dem att förstå frågorna och för mig att få svar vilket visar att frågorna var relevanta för 

ämnet.  

     Läraren som jag intervjuade har jag arbetat med under två år och har en öppen och 

förtrolig relation till men detta är inget jag tror påverkar svarsresultaten negativt. Tvärtom 

tolkar jag det som  positivt då hon kan ha lättare att vara ärlig och öppen och det speglade sig 
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i intervjun som blev mer som ett samtal kring mitt ämne än en formell intervju. När jag 

intervjuade läraren valde jag att använda mig av ljudupptagning för att kunna gå tillbaks och 

lyssna om och om igen för att vara säker på att jag uppfattat svaren rätt. 

 

6.6 Etiska aspekter 

6.6.1 Informationskravet 

Jag har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets regler angående Forskningsetiska principer och där 

finner vi att läsa följande angående informationskravet: "Forskaren skall informera de av 

forskningen berörda om den aktuella forsknings- uppgiftens syfte".(Vetenskapsrådet s. 7) Jag 

informerade eleverna och läraren innan det första intervjutillfället om innehållet i intervjuerna 

och anledningen till min undersökning. 

6.6.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär följande: "Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan."(Vetenskapsrådet s.9) Alla elever som jag intervjuade deltog frivilligt 

och ingen blev tvingad att delta vid båda intervjutillfällena utan valde självmant att göra detta. 

Jag lät även eleverna anmäla sig frivilligt till intervjuerna för att öka chanserna att de ville 

delta igen och även ge så utförliga svar som möjligt. Läraren deltog också frivilligt. Innan jag 

intervjuade eleverna bad jag studierektorn och klasslärarna om lov. Eftersom det inte var 

några känsliga eller personliga frågor så behövde jag aldrig be om föräldrarnas tillåtelse och 

alla intervjuer skedde på lektionstid. 

 

6.6.3 Konfidentialitetskravet 

"Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem."(Vetenskapsrådet s.12) Jag informerade eleverna och läraren om att det enbart 

var jag som skulle veta vem som svarat vad och att de i min uppsats skulle vara anonyma och 

deras svar konfidentiella, ingen annan än jag ska kunna lista ut vem som svarat vad (Frost. 

s.61). 

 Jag har förvarat mitt intervjumaterial hemma och kommer efter att uppsatsen bedömts 

förstöra de papper med namn och svar som jag har för att de inte ska hamna i orätta händer. 
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6.6.4 Nyttjandekravet 

"Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings- ändamål." 

(Vetenskapsrådet s.14) Det material jag har fått under mina intervjuer kommer enbart 

användas i denna studie och inte föras vidare eller sparas så att någon annan kan ta del av det 

och ta reda på vilka mina intervjupersoner är. 

 

7. Resultatpresentation och analys 

7.1 Presentation av vikingaäventyret 

Äventyret genomförs klassvis i mindre grupper om cirka 5 elever som klass- och 

idrottsläraren har bestämt tillsammans utifrån klassens gruppdynamik för att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för bra samarbete och kunskapsutnyttjande. Varje grupp har en vuxen 

med sig, det kan vara en lärare eller en förälder. Lärarna och föräldrarna får en kort 

genomgång av upplägget innan äventyrets start och får veta när de kommer möta asarerna och 

hur de ska agera tillsammans med elevgruppen. Den vuxne fick också en karta där rätt väg var 

utmarkerad för att ingen grupp skulle gå fel. Om någon grupp råkade gå åt fel håll i en 

korsning var det felkoder uppsatta som visade att de hade gått åt fel håll.  

     Varje grupp får en mapp innehållande karta, kodförteckning samt berättelsen som de fått 

upplästa i förväg (se bilagor). Där i finns även kuvert med de uppgifter som de ska genomföra 

då de stöter på fällor längs vägen. Eleverna ska leta efter koder (träbitar med olika märken på, 

se bilaga) som de med hjälp av kodförteckningen ska lista ut vart de ska gå då svaret finns på 

kartan. Längs vägen får de lösa fällor och samarbeta kring kartläsning och koder. De ska 

också vara uppmärksamma på om det kommer asarer, ättlingar till vikingarna, som är ute efter 

deras karta för att de också vill finna den gömda silverskatten som eleverna letar efter. 

Ättlingarna ser dåligt men hör bra så det är viktigt att eleverna inte är högljudda och om de 

skulle råka möta asarerna så måste de vara helt stilla och tysta för att inte bli upptäckta. 

     Asarerna är utklädda lärare som deltar varje år och har huvor, rockar och käppar. Lärarna 

är okända för eleverna då de inte arbetar på samma skola som eleverna så om de skulle råka 

se någons ansikte så känner de inte igen dem. 

 



26 

 

7.2 Resultat och analys av intervjuer med elever inför vikingaäventyret 

De svar jag fick när jag intervjuade eleverna inför deras kommande äventyr var övervägande 

lika och alla hade ungefär samma svar på mina frågor.  

     Samtliga elever förväntade sig att äventyret skulle bli kul och spännande och några trodde 

att det skulle bli lite läskigt om de mötte asarerna. En elev svarade "Det ska bli roligt och jag 

tror jag kommer minnas det när jag blir gammal och kommer vilja göra om det igen. Det ska 

bli lite läskigt med asarerna men häftigt." 

På frågan om och eventuellt vad de såg fram emot med äventyret svarade alla att de såg fram 

emot äventyret och att de även ville möta asarerna. Många såg även fram emot att få gå in i en 

fantasivärld och låtsas att det var på riktigt samt att arbeta i grupp och lösa de olika uppdragen 

(här kallades de fällor) på väg mot skatten. Ett av svaren var "Pirrigt om asarerna kommer, 

spännande. Kul med uppgifterna, koderna och allt!" Denna elevs svar täckte nästan det alla sa 

att de såg fram emot.  

     Jag frågade eleverna varför de tror att de får göra ett äventyr och de svarade då att de 

trodde att det var för att de skulle lära sig mer om vikingatiden, att de skulle få uppleva och 

testa på hur det var på vikingatiden, att de skulle träna på att samarbeta och arbeta i grupper 

samt att läsa kartan. Några elever sa att de trodde att det var för att de lär sig när de upplever 

saker och inte bara när de skriver i en bok i klassrummet. En av dessa elever svarade såhär:    

"Mer verkligt än att bara läsa i skolan. Uppleva det vi lärt oss." Barnens förväntningar inför 

äventyret visar tydligt att de ser fram emot att få göra något annorlunda mot den annars 

traditionella klassrumsundervisningen. Precis som Deweys syn på lärande så trodde några av 

eleverna att de får göra äventyret för att de lär sig när de upplever saker och inte bara när de är 

i klassrummet. Många trodde också att de skulle få uppleva och testa hur det var på 

vikingatiden, vilket barnen faktiskt har fått göra tidigare på terminen då de besökt en 

undervisningsgård där allt ser ut som på vikingatiden och barnen får ha tidsenliga kläder och 

testa på hur det kunde vara att vara viking. Det kan vi se som en tydlig upplevelsebaserad 

lärandesituation då barnen får testa sig fram och pröva det som de har lärt sig i skolan. Under 

vikingaäventyret får barnen istället använda sin teoretiska kunskap genom att lösa koderna 

som de finner längs vägen för att kunna förstå vart de ska gå. Kan de inget om vikingatiden 

kommer de inte heller förstå vart de ska gå på kartan. 

     Överlag var alla förväntansfulla inför äventyret och trodde att det skulle bli kul och 

spännande. Kan det vara för att de tycker att det ska bli spännande och även lite läskigt att 

riskera att möta asarerna som barnen ser fram emot äventyret så mycket och tror att det ska bli 
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kul? Hade de sett fram emot äventyret lika mycket om läraren inte hade läst upp en berättelse 

innan och förvarnat dem om asarerna som de skulle gömma sig för? Dessa funderingar 

fördjupar jag mig vidare i under resultatdiskussionen. 

     

7.3 Resultat och analys av intervjuer med elever efter vikingaäventyret 

 Några dagar efter äventyret intervjuade jag samma elever igen och frågade dem hur äventyret 

hade varit. Alla utom två svarade att det hade varit roligt och spännande och några sa att det 

varit lite läskigt att möta asarerna. En av de som inte svarade att det hade varit roligt svarade 

"Sådär, tråkigt att asarerna bara kom en gång." Det eleven tyckte var tråkigt var inte 

äventyret i sig utan att eleven ville möta asarerna fler gånger än de fick. 

     När jag frågade vad som hade varit roligast fick jag lite blandade svar men de flesta 

svarade att mötet med asarerna och en specifik fälla hade varit roligast. Det visar tydligt att 

den förväntan de hade byggt upp inför mötet med asarerna redan innan äventyret hjälpt dem 

att komma in i stämning och leva sig in i låtsasvärlden.  På den fällan som de flesta eleverna 

nämnde som en favorit skulle de balansera på en vajer mellan två träd med hjälp av rep som 

hängde längs med en annan vajer över barnens huvud. Den krävde förutom balans även lite 

mod och fokusering från eleverna för att de skulle våga ta sig över vajern och släppa taget om 

handtagen som hängde över deras huvuden. Alla elever klarade fällan även om vissa tyckte 

den var lätt och några svår. Läsa kartan, lösa fällor samt att klättra upp på en hög klippa med 

hjälp av rep tyckte många också var roligt. Vi kan se det som Deweys syn på lärande utifrån 

erfarenheter, det som barnen tyckte var roligast var det eleverna upplevde som verkliga 

problem, de var tvungna att komma på hur de bäst skulle balansera för att ta sig över vajern 

och genom att det är ett verkligt problem så stimuleras barnen att tänka och komma fram till 

en logisk lösning (Ericsson. 2004). 

      På frågan om något var mindre kul svarade några att en fälla där barnen satt ihop med 

varandra i benen och skulle gå längs ett rep var lite svår. Ett svar löd "Fälla 1 var lite svår, vi 

snubblade." Några blev blöta om fötterna (dessa elever gjorde äventyret en dag då det regnade 

hela tiden) och om de läste fel på kartan och gick fel väg var det mindre kul.  

     Jag undrade om eleverna tyckte att man skulle förändra något med äventyret men de flesta 

tyckte att det var bra som det var, någon enstaka ville träffa asarerna fler gånger eller att 

asarerna skulle komma tidigare eftersom eleverna gick och väntade på att de skulle dyka upp. 

En elev föreslog "Få åka linbana över berg!" De flesta ville alltså ha mer av de läskiga 
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momenten. Jag frågade även barnen om de skulle vilja göra fler äventyr och fick ett enhälligt 

svar: JA!  

     Jag frågade eleverna hur det hade gått att läsa kartan, om det var lätt att förstå sig på den. 

Jag fick varierande svar, några tyckte att det var lätt medan andra tyckte det var lite svårt. De 

som läste fel på kartan och gick fel fick hjälp av felkoderna för att hitta rätt väg igen. En elev 

svarade som flera andra  "Lite krångligt men lättare när vi samarbetade." Vilket också var 

precis det som var meningen. Det skulle vara lite klurigt att lista ut vart man skulle gå, man 

var ju tvingen att få rätt svar på koderna för att förstå vart man skulle och alla i gruppen skulle 

hjälpas åt. 

     Vissa grupper hade varit bra på att turas om inom gruppen att hålla i kartan medan det i 

vissa grupper var nästan samma person som höll i kartan genom hela äventyret. Överlag så 

hjälptes alla i grupperna åt att läsa kartan och lista ut vart de skulle gå efter varje kod. Min 

sista fråga till eleverna var hur det hade gått att samarbeta i deras grupper. Genomgående 

svarade alla att det hade gått bra att samarbeta, någon grupp hade haft lite svårare att 

samarbeta kring kartan men det hade gått bra i övrigt.  

     Det som barnen tyckte var roligast med hela äventyret var förutom att möta asarerna, fällan 

där de fick balansera på vajern och det var också det som var svårast för var och en. Det visar 

tydligt på att barn vill ha utmaningar och få testa på att lösa dessa, både var för sig men även 

genom att se hur deras vänner löser problemet och testa att efterlikna dem som klarar det. 

Precis som Kolb säger, eleverna måste få konkreta erfarenheter genom direkta upplevelser 

och abstrakta begrepps- och teoribildningar i kombination med reflektion och observation 

samt genom aktivt experimenterande för att utveckla lärandet (Furmark 1). 

     Under äventyret får barnen genom direkta upplevelser och experimenterande träna på att 

pröva sig fram och tänka logiskt för att komma fram till lösningar på uppgifterna. Genom att 

de observerar varandra och reflekterar över handlingarnas konsekvenser kan de komma fram 

till vilken handling som lämpar sig bäst för att lösa den specifika uppgiften. 

     Några av barnen sa att det som hade varit svårt eller mindre roligt var en fälla som krävde 

samarbete i gruppen. På denna fälla skulle barnens ben vara ihop bundna med varandra på ett 

långt led och de skulle försöka gå längs med ett rep. Här krävdes det att de var lyhörda och 

verkligen hjälptes åt. Om någon inte lyssnade så gick det sämre för hela gruppen som då inte 

kunde gå i takt. Barnen skulle på denna station behövt stanna upp och använda sig av det som 

inom den progressivistiska pedagogiken är givet, nämligen reflektion. Enligt Dewey lär sig ju 

barn bäst då de aktivt får pröva sig fram för att sedan reflektera över sina handlingar men det 

skedde aldrig någon reflektion på den här stationen när jag observerade. Det bästa hade varit 
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om den vuxne som följde med gruppen hade stannat barnen och frågat dem hur de ska kunna 

lösa problemet och klara uppgiften på bästa sätt då det för tillfället inte fungerade. I såfall 

hade barnen kunnat gå vidare och testa den lösning som de gemensamt kommit fram till borde 

vara den mest lämpliga. Nu föll det sig så att barnen skyndade sig igenom övningen med mer 

eller mindre lyckat resultat och sen direkt gick vidare istället för att stanna upp och reflektera 

och på så sätt också utveckla ny kunskap.  

     Det jag även uppmärksammade under mina intervjuer var att de elever som nämnde denna 

fälla som svår eller tråkig var med i en grupp som jag vet hade elever som har lite svårare för 

att lyssna, samarbeta och som inte har lika lätt för att koncentrera sig. Det påverkar självklart 

hela gruppens samarbete om någon inte är med och lyssnar men på frågan om hur de tyckte 

att det hade gått att samarbeta fick jag överlag positiva svar. Det fanns någon elev som tyckte 

att de hade haft lite svårt att samarbeta kring kartan men då på grund av att det mest av allt var 

samma elev som läste hela tiden och inte på grund av att det var någon som inte ville vara 

delaktig eller inte lyssnade.  

     Det var kul att alla elever ville få delta i fler äventyr och att alla överlag minns äventyren 

de deltagit i som något roligt och spännande, då går eleverna in i kommande äventyr med en 

positiv bild och därmed får vi de bästa förutsättningarna att förvalta deras förväntan och skapa 

ett utmanande och spännande äventyr. 

      

7.4 Resultat och analys av intervju med lärare 

Läraren som jag intervjuade har arbetat med äventyrspedagogik i ca 10år. Målet på skolan är 

att eleverna ska få ett äventyr i varje årskurs men det krävs att fler lärare är med och 

engagerar sig då det tar tid att skapa ett äventyr. Hon säger att hon utöver de tre äventyren 

"...jobbar kontinuerligt med att bygga upp samarbete i grupperna med hjälp av stationer." 

     Hon tror att det inte är så många lärare på skolan som arbetar med upplevelsebaserat 

lärande utan tänker att det är idrottens uppgift och inte deras. Hon skulle gärna se att hela 

skolan började arbeta mer upplevelsebaserat och önskar att de kunde få inspiration genom att 

få föreläsningar av lärare från en skola i närheten där hela skolan nu har blivit engagerad och 

arbetar med upplevelsebaserat lärande i alla ämnen.  

     Läraren ser mycket positivt på att arbeta med upplevelsebaserat lärande och det hon ser 

som fördelarna är "...att du lär med hela kroppen och inte bara teoretiskt eller praktiskt utan 

att du väver ihop allting, gärna det här med samarbete med det teoretiska i klassrummen att 
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man lär med hela kroppen, att det man gör teoretiskt kan man göra praktiskt ute i skogen 

eller i gympasalen eller vart man nu än är. Fler input så kanske kunskapen sitter bättre."  

     Läraren nämner också det som Kolb beskriver, att alla har olika lärstilar, en del behöver 

synintryck, en del behöver hörseln, en del behöver känseln. Jobbar man upplevelsebaserat så 

får man alla delarna och hon tror att det är det som gör det så effektivt och att man inte bara 

läser, skriver eller hör utan att man får input från flera håll. Lärarens tankar stämmer väl 

överens med Kolbs olika lärstilar, där några är bättre på att våga testa handlingar konkret 

medan andra föredrar ett mer abstrakt och avvaktande tillvägagångssätt. Oavsett vilken lärstil 

eleven har så kombineras de under ett äventyr där eleverna ibland tvingas att testa sig fram i 

konkreta handlingar och ibland tänka logiskt och diskutera i gruppen för att komma fram till 

vilken handling som lämpar sig bäst för att lösa den aktuella uppgiften. Allas individuella 

lärstilar får då samarbeta och integreras.  

     Läraren tror att barn i den här åldern tycker om när de får lära med hela kroppen. "Det är 

ju det positiva med upplevelsebaserat lärande och äventyrspedagogik, att man lär sig 

samtidigt som man har roligt och inhämtar kunskap", säger hon.  

     Hon hör enbart positiva kommentarer efter ett äventyr och barnen frågar ofta när de ska 

göra ett äventyr igen. Även lärarna är positiva till arbetssättet men hon är inte säker på att de 

skulle vara lika positiva om de behövde engagera sig och ägna mer tid åt förberedelser än de 

gör nu. När det gäller just vikingaäventyret som jag deltog i så har denna lärare skapat det 

tillsammans med sin man som arbetar som idrottslärare på en annan skola i kommunen och 

gått samma utbildning. De gjorde allt arbete med att plocka fram alla mål ur styrdokumenten 

och letade själva fram alla de kunskapskrav som ställs på eleverna i årskurs 4 om vikingatiden 

för att deras äventyr skulle täcka upp stora delar av det som eleverna ska läsa om. Så 

klasslärarna behöver inte göra mer än att se till att barnen i klassrummet får den kunskap som 

krävs för att de ska klara av äventyret. 

     Om läraren ska skapa ett nytt äventyr vill hon att klasslärarna ska engagera sig lite mer och 

att de istället hjälps åt att göra alla förberedelser som krävs. När äventyret väl är skapat så är 

det lättare att kommande år göra det igen då det som är mest tidskrävande när man arbetar 

med äventyrspedagogik, är just att bygga upp ett nytt äventyr. När det väl är gjort har man 

materialet klart och då krävs det inte mycket mer förberedelser än till en vanlig idrottslektion. 

     Läraren jobbar med samarbetsbanor och övningar under hela läsåret och låter barnen öva 

på att arbeta i grupper. Hon säger "...att ibland så väljer jag att medvetet sätta ihop grupperna 

utifrån tanken att de elever som inte vanligtvis umgås eller har svårt att samarbeta får vara 

tillsammans. De får då träna på att samarbeta i gymnastiksalen där jag har kontroll på 
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situationen och lättare kan gå in och hjälpa till vid konflikter för  målet är att eleverna ska 

lära sig att arbeta med alla." Det går inte alltid så bra som hon önskar men målet är att det 

ska hjälpa eleverna att bli bra på att samarbeta i längden. Däremot när hon gör grupper inför 

ett äventyr så samarbetar hon med klasslärarna för att fördela eleverna i så  bra 

gruppkonstellationer som möjligt samt att få jämn kunskapsfördelning så att barnen får en så 

bra upplevelse som möjligt.  

8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

8.1.1 Barns fantasi och värdering av kunskap 

Då jag analyserade svaren jag fått av eleverna så väcktes några tankar och funderingar hos 

mig. De hade ju alla stora förväntningar på äventyret och såg fram emot det och trodde att det 

skulle bli spännande. Jag tolkar det som att det är som Bergström (1995) menar, att all 

kunskap som är spännande har hög värdekraft och som gör barn motiverade också är kunskap 

som barnen kommer att ta till sig och komma ihåg. Det har ju visat sig att elever långt senare 

minns äventyret och dess olika uppdrag vilket i sin tur tyder på att eleverna har gett äventyret 

och den kunskap som efterfrågas hög värdekraft och varit motiverade att delta. Men jag tolkar 

det också som att den inledande berättelsen som barnen får upplästa för sig innan ett äventyr 

också bidrar till att skapa förväntan och spänning. Genom berättelsen får eleverna använda sin 

fantasi för att sedan under äventyret leva sig in i berättelsen och låtsas att det sker på riktigt. 

Det är just det som jag kan se har varit det som bidragit till att barnen har haft roligt och tyckt 

att det har varit spännande då de tror att asarerna faktiskt finns på riktigt även om de innerst 

inne vet att det är på låtsas. Det blir som en elev svarade "roligare om man lever sig in i 

berättelsen". Om barnen inte hade fått en berättelse uppläst för sig innan äventyret och det inte 

fanns några asarer i skogen utan att äventyret bara var en övning i att följa en karta med hjälp 

av kunskap om vikingatiden undrar jag om barnen hade tyckt att det var lika roligt och om de 

skulle minnas äventyret lika länge och med samma glädje. Jag undrar om de hade sett fram 

emot äventyret på samma sätt då jag fick till svar på min fråga om vad de såg fram emot var 

just att möta asarerna ett av de vanligaste svaren. Som Ljungström (2000) skriver; "Fantasin, 

leken och verkligheten går hand i hand. Barnets fantasi är källan till inlevelse och kreativitet 

och leken är grunden för all inlärning (s.43). Vi bör alltså utgå ifrån det barnen ger hög 

värdekraft, i det här fallet leken och fantasin, när vi planerar vår undervisning. Självklart 
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skiljer det sig mellan elever vad de värderar högt men överlag gillar barn att få leka och 

fantisera och om man då utgår ifrån berättelser när man undervisar och skapar en historia med 

spänning och sedan väver in den teoretiska kunskapen på ett sätt som gör att barnen vill ge 

denna kunskap hög värdekraft kan man få dem att minnas och ta till sig kunskapen lättare.  

     Bergström menar att vi idag vet att fantasin berikar barnens tankar och för att hjärnan ska 

utvecklas optimalt måste barn få möjlighet att fantisera och delta i sagor och lek. Bergström 

menar således att vi borde ta vara på barnens fantasi och utnyttja denna i undervisningen 

genom att låta barnen skriva sagor och berättelser och genom att undervisa mer genom 

berättelser få eleverna mer engagerade och motiverade.(Furmark 1) 

  

8.1.2 Äventyrsbaserat lärande i den dagliga undervisningen 

Jag frågade läraren vad hon hade för tankar kring att föra in äventyrspedagogik i den dagliga 

undervisningen och hon sa då att vi som lärare inte skulle orka göra all undervisning till ett 

äventyr men däremot att använda sig av upplevelsebaserat lärande dagligen tror hon skulle 

vara genomförbart. Självklart förstår jag att man inte kan ha ett vikingaäventyr varje dag men 

att ta vara på dess grundidé och utgå ifrån en berättelse bör vara en möjlighet om jag tolkat 

läraren rätt. Eleverna får arbeta i grupper där allas insats krävs och där man varierar 

undervisningsmiljön så att all undervisning inte nödvändigtvis sker i klassrummet utan även 

utomhus eller i andra passande miljöer. Bara det att man byter miljö kan väcka lusten till 

lärande hos eleverna och är en viktig del i det upplevelsebaserade lärandet. Som Richards 

skriver i hans första två faser av fyra för äventyrspedagogik: man måste våga byta miljö och 

lämna sin trygghetszon genom att pröva och skapa nya utvecklande läromiljöer och låta 

eleverna möta de utmaningar som äventyret innebär och tillsammans i grupp försöka lösa de 

problem de stöter på. 

     Csíkszentmihályis (1990) teori om den optimala upplevelsen, ett sinnestillstånd där vi är så 

inne i upplevelsen att inget annat har någon betydelse och att upplevelsen i sig betyder så 

mycket att vi har en drivkraft som får oss att vilja utföra denna enbart för känslan vi får av 

upplevelsen stämmer överens med det Richards (1992) syftar till då han menar att elever har 

en medfödd drivkraft att vilja få uppleva spännande och utmanande situationer.  

     Man kan inleda ett ämnesområde med ett brev där barnen får höra en berättelse där 

poängen är att eleverna behövs för att lösa ett uppdrag. För att klara detta uppdrag måste de 

lösa problem längs vägen som bygger på den nya kunskapen de ska lära sig. Varje lektion i 

ämnet kan ge barnen ny kunskap som i slutet av varje lektion ska användas för att lösa ett 
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problem. Om de klarar av att lösa problemet ger det eleverna hjälpmedel till att lösa det 

slutgiltiga uppdraget. Barnen får då använda den nya teoretiska kunskapen praktiskt på en 

gång och viktigt är att man i slutet på varje lektion följer upp med reflektion, precis som 

Kolbs tolkning av Lewins arbeten, att lärande sker när aktuella upplevelser och händelser följs 

upp genom reflektion och då läraren ger eleverna feedback utifrån sina observationer. 

Eleverna kan då komma fram till flera möjliga handlingsalternativ och på så sätt få ny 

kunskap. Eleverna får då träna på att diskutera och förklara med olika begrepp hur de tänkte 

och gjorde och även träna på att förstå hur andra har agerat och sedan värdera de olika 

handlingsalternativen och se om något var mer lämpligt än andra eller om alla var likvärdiga.  

     Även Richards anser att några av de viktigaste delarna i upplevelsebaserat lärande är just 

att barnen får reflektera och få återkoppling av en vuxen för att den nya kunskapen inte ska gå 

förlorad och att aktiviteterna står i fokus istället för kunskapen. I Richards tredje fas krävs det 

"...att eleverna får reflektera över sina upplevelser både enskilt och med andra för att på så sätt 

fördjupa förståelsen i de handlingar de har utfört och befästa den kunskap de har fått". Men 

lika viktig är då hans fjärde fas, att eleverna får integrera den nya kunskap denne har erövrat 

under äventyret i andra situationer och bli motiverad att  lösa fler problem med denna kunskap 

och på så sätt utvecklas vidare" (Furmark 2). Utifrån intervjun med läraren så tolkar jag det 

som att dessa två faser tyvärr glöms bort en aning på skolan där jag genomförde min 

undersökning. Utvärderingen av äventyret som de gör handlar snarare om hur barnen 

upplevde att dagen var framför att de fick återkoppling och diskutera sina handlingar. En 

viktig del i äventyrspedagogiken och det upplevelsebaserat lärande grundas på, reflektion och 

återkoppling, går eleverna här miste om och risken finns att den nya kunskapen eleverna har 

fått under äventyret glöms bort och inte bidrar till en djupare förståelse eller  integreras i nya 

problemsituationer. Idrottsläraren följer upp äventyret med fler övningar där barnen får 

samarbeta och träna både det logiska tänkandet och motoriken i samspel med andra elever 

men den teoretiska kunskapen om i det här fallet vikingatiden går till viss del till spillo.  

 

8.1.3 Gruppdynamik 

Målet är att eleverna ska lära sig bli lyhörda och ge alla elever möjlighet att prata och få sin 

åsikt hörd. Detta måste tränas under hela läsåret och inte enbart under en dag och som i 

Johnson, D och Johnson, R (1994) genomgång av över 600 forskningsrapporter där det visade 

sig att välstrukturerade samarbetsgrupper är överlägset som arbetsform. Men det krävs då att 

grupperna är precis som under ett äventyr sammansatta så att varje elev är beroende av de 
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andra i gruppen och uppgiften kan inte lösas om eleverna inte samarbetar. Johnson och 

Johnson menar att även den individuella inlärningen även främjas i grupparbete och individen 

utsätts  för flera utmaningar under ett äventyr, sociala, känslomässiga, fysiska, motoriska och 

intellektuella.  

     Det finns enligt Johnson och Johnson flera fördelar med samarbetsinlärning och några av 

dessa är att eleverna lättare kommer ihåg vad de lärt sig, möjligtvis för att de har haft roligt då 

de arbetat i grupp och därmed gett kunskapen hög värdekraft, att eleverna motiveras att arbeta 

hårdare då de andra i gruppen är beroende av deras insats, att eleverna blir bättre i det sociala 

samspelet med sina klasskamrater vilket i sin tur kan leda till en ökad gemenskap i klassen 

vilket vidare kan ge eleverna en bättre självkänsla då de trivs i sin klass och vet att deras 

individuella insats är betydelsefull. 

8.1.4 Nackdelar med äventyrspedagogik 

Det som läraren upplever som negativt med äventyrspedagogik är att det tar mycket tid att 

planera och skapa ett helt nytt äventyr. Det är mycket som ska tas med i beräkningen, läraren 

ska få med den kunskap som efterfrågas i det aktuella ämnet som äventyret ska handla om och 

försöka uppnå de mål som står i kursplanen för ämnet. Läraren ska skapa utmanande uppgifter 

som kräver att eleverna samarbetar och får träna både de motoriska och kognitiva sinnena, 

komma på en spännande berättelse som får eleverna engagerade och sen skapa allt material 

med kartor och koder och stationer och sist men inte minst bygga upp hela äventyrsbanan med 

allt material för att sedan genomföra äventyret! Men som läraren nämnde i min intervju så är 

det jobbigast första gången sen har hon stor del av allt material färdigt och behöver inte 

förbereda mycket mer än till vanliga idrottslektioner. Men det krävs helt klart pedagoger med 

ett brinnande intresse för barns lust till att lära och ett enormt engagemang för att skapa en 

fantastisk dag för eleverna som de med största sannolikhet kommer minnas länge. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Valet av tillvägagångssätt vid mina intervjuer är jag nöjd med, däremot hade jag önskat att jag 

innan jag intervjuade eleverna hade hunnit börja med att samla in aktuell forskning kring 

ämnet och varit mer påläst samt även hunnit bestämma mitt syfte och frågeställning. Jag tror 

att mina frågor kanske hade sett lite annorlunda ut och jag hade valt att fråga eleverna mer 

ingående kring hur de själva tänkte kring reflektion och om de på något sätt diskuterade i 

grupperna kring vilka handlingsalternativ det fanns för att lösa de olika uppgifterna. Jag hade 



35 

 

då också velat prata mer om hur barnen upplever att det är att arbeta i grupper både i 

klassrummet och utomhus och även vilken inverkan en berättelse har på deras vilja att lära 

sig. Tyvärr kom jag fram till dessa vidare funderingar i slutet på mitt arbete och tid fanns då 

inte att intervjua eleverna igen. 

     Jag hade även önskat att jag hade kunnat intervjua fler lärare men då det tyvärr inte blev 

möjligt är jag ändå nöjd med det material jag fick under intervjun och även tacksam för all 

kurslitteratur som jag fick av båda lärarna på skolan som arbetar med äventyrspedagogik. 

Tyvärr fick jag inte möjlighet att intervjua den andra läraren utan hade bara korta samtal kring 

ämnet.  

     Tillvägagångssättet med ljudupptagning var lämpligt under intervjun med läraren och jag 

skulle nog använda mig av det om jag intervjuade eleverna igen angående de funderingar jag 

fått i slutet på arbetet för att kunna föra ett samtal snarare än en intervju. 

     Den litteratur jag använt mig av som är aktuell från kursen i äventyrspedagogik är bra och 

tydlig däremot så är den baserad på forskning som är gjord under 1990-2000-talet. Då den 

används som kurslitteratur även idag bör den vara relevant för ämnet men om jag skulle 

fördjupa mig ännu mer kring ämnet skulle det ha varit intressant om jag hade kunnat finna lite 

nyare forskning då mycket har hänt inom skolan sen dess. Däremot så grundar sig 

äventyrspedagogiken på forskning och teorier som känns relevanta även idag men det hade 

varit intressant om det hade kunnat gå att jämföra aktuell forskning med den tidigare för att se 

om den skulle visa på några skillnader. Min studie grundar sig därmed på forskning som är ett 

20-tal år gammal och med det följer risken för att den inte är helt aktuell i dagsläget i vissa 

avseenden. Men på de svar jag fått under mina intervjuer visar det ändå att läraren upplever 

samma fördelar med upplevelsebaserat lärande och äventyrspedagogik som den 

progressivistiska teorin och Dewey och Kolb nämner i sina texter. Vilket då får mig att tro att 

en stor del av den tidigare forskningen än idag är relevant för ämnet. Läraren jag intervjuade 

har själv använt delar av den litteratur som min studie baseras på och grundat sina äventyr 

kring denna och hennes upplägg på äventyr och kamratövningar känns väldigt lämpliga i 

dagsläget och känns inte på något sätt inaktuella. 
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9. Slutord 

Mitt syfte med studien var att ta reda på hur lärare använder upplevelsebaserat lärande i 

undervisningen samt hur lärare och elever i grundskolans tidigare år upplever ett sådant 

arbetssätt. Tack vare denna studie känner jag att jag har en djupare förståelse för arbetssätten 

och den forskning de baseras på och upplever att jag har en hel del material och kunskap och 

kommer nu våga skapa ett eget äventyr eller en mindre variant som den som jag beskrev i 

diskussionen. Jag kommer väva in kamratövningar i min undervisning och försöka tänka på 

att ta vara på elevernas egna intressen och försöka få eleverna att uppleva min undervisning 

som värdefull.  

     Som jag nämnde tidigare har studien väckt nya frågor som hur barnen upplever 

grupparbeten och användandet av berättelser i undervisningen och hur deras tankar går kring 

vilken kunskap de ger hög värdekraft och varför just det ämnet värderas högt. Jag hoppas att 

jag på något sätt kan få svar på mina funderingar då jag tror att det kan ge mig värdefull 

kunskap i min kommande yrkesprofession. Jag kommer garanterat försöka skapa spänning 

även i klassrummet och genom berättelser och miniäventyr försöka uppnå mer engagerade 

och motiverade elever. 

    Min studie har gett mig en större insikt i hur viktigt det är med bra gruppindelningar. Det 

krävs att man känner sina elever och vågar testa olika kombinationer för att ge alla elever 

stimulerande lärande miljöer tillsammans med sina kamrater.  

     Då min tolkning av min studie visar på övervägande positiva erfarenheter från elever och 

lärare samt övervägande fördelar då jag studerat litteraturen kring ämnet anser jag att 

äventyrspedagogik och upplevelsebaserat lärande är ett arbetssätt som är på tillväxt och som 

kommer kunna utnyttjas mer i framtiden ju fler lärare det blir som utbildar sig och får se 

förtjänsterna av sitt arbete. Det studien har visat är att det inte krävs ett helt äventyr en hel 

skoldag för att väcka elevernas fantasi utan som litteraturen visade går det att få in även i den 

dagliga undervisningen och det ska jag göra mitt bästa för att lyckas med. 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Litteraturförteckning 

Tryckta källor 

Bergström, M. (1995). Neuropedagogik. Stockholm: Wahlström och Widstrand. 

 

Carlgren, I (2011) Behövs en ny progressiv pedagogisk rörelse? Skola och samhälle.  

http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/ingrid-carlgren-behovs-en-ny-progressiv-

pedagogisk-rorelse/ Hämtad: 20131104. 

 

Carver, R (2008).Theory for practice: A framework for thinking about experiental education. 

The Journal of Experiential Education. May 1996 19: 8-13. 

 

Csíkszentmihályi, M. (1990). Flow. Den optimala upplevelsens psykologi. Stockholm: Natur 

och Kultur. 

 

Ericsson, G. i Lundegård, I./Wickman, P-O./Wohlin, A. (red) (2004) Utomhusdidaktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Forskningsetiska principer - inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Hämtad: 20131107. 

 

Frost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Furmark, S-G. (1999) .Äventyrspedagogik. Luleå: Luleå universitet. 

 

Furmark, S-G. (1999). Upplevelsebaserat lärande. Luleå: Luleå universitet. 

 

Furmark, S-G.(2011) Äventyrspedagogik i grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Luleå Tekniska Universitet. 

 

Furmark, S-G. (2009) Äventyrspedagogik - spännande lärande. Luleå Tekniska universitet. 

 



38 

 

Johnson, D. W. (1994). Learning together and alone.  Cooperative, Competitive, and 

Individualistic Learning. Fourth Edition. Edina, Minnesota: Interaction Book Company. 

 

Kolb, D.A. (1984) Experiental learning. London, UK: Prentice Hall International. 

 

Kursplan för ämnet idrott och hälsa 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola 

/idrott-och-halsa Hämtad: 20131025. 

 

Ljungström, V. (2000) Lek och äventyr. Bonnier Tidskrifter AB och Bonnier Carlsen. 

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/ 

laroplan Hämtad:20131025. 

 

Miles, J.C./Priest, S. (1990) Adventure Education. State College, Pensylvania, USA. 

 

Nationalencyklopedin  

www.ne.se Sökning: 20131112. 

 

Steinberg, J. (1994). Den nya inlärningen. Solna: Ekelunds förlag. 

 

Richards, A. i Griffin, C./Mulligan, J. (red) (1992) Empowerment through Experiental 

Learning. London: Kogan Page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Bilagor 

Intervjufrågor med elever inför Vikingaäventyret 

1, Vad har du för tankar inför vikingaäventyret, hur tror du att det kommer att bli? 

2, Ser du fram emot äventyret? Om ja, vad ser du fram emot? 

3, Varför tror du att ni får göra vikingaäventyret? 

 

Intervjufrågor till elever efter Vikingaäventyret 

1, Hur var vikingaäventyret? 

2, Vad var roligast på hela äventyret? 

3. Var det något som var mindre kul? 

4. Om du skulle få göra det igen är det nåt du skulle vilja att vi ändrade på? 

5. Skulle du vilja göra fler äventyr? 

6. Var det lätt att läsa och förstå kartan? 

7. Vad tyckte du om fällorna? Var de svåra/lätta? 

8. Hur gick det att samarbeta i din grupp? 

 

Intervju med lärare  

1, Varför har du valt att arbeta med äventyrspedagogik i din undervisning? 

2, Hur upplever du att eleverna påverkas av att arbeta med upplevelsebaserat lärande? 

3, Har du sett postitiva respektive negativa effekter på eleverna av att arbeta med 

äventyrspedagogik? Isåfall vilka? Skiljer det sig mellan olika klasser? 

4, Märker du någon skillnad på elevernas relationer till varandra efter att ha arbetat med ett 

äventyr? 

5, Följer du upp ett äventyr på något sätt, reflektion? 

6, Hur tror du att elever respektive lärare upplever äventyrspedagogik? 

7, Vad ser du för för- respektive nackdelar med att arbeta med upplevelsebaserat lärande? 

8, Tycker du att man kan använda äventyrspedagogik i den dagliga undervisningen och isåfall 

hur? 

9, Samarbetar du med de andra klass/idrottslärarna inför ett äventyr eller jobbar alla enskilt 

med sina klasser? 
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Karta från Vikingaäventyret 
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Kodförteckning från Vikingaäventyret 
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Berättelsen inför Vikingaäventyret 
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Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien var att utveckla ny kunskap och lära mig mer om äventyrspedagogik och 

upplevelsebaserat lärande samt att få kunskap om hur man kan använda sig av detta i den 

dagliga undervisningen av elever i grundskolans yngre åldrar. Mina frågeställningar var 

följande: 

-Hur kan man använda upplevelsebaserat lärande i den dagliga undervisningen? 

-Hur upplever lärare och elever att det är att arbeta med äventyrspedagogik? 

 

Vilka sökord har du använt? 

 

 

 

 

 

Var har du sökt? 

 

 

 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat? 
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Luleå Tekniska Universitets webbplats 

Den mest relevanta litteraturen är den som står med i litteraturlistan och är kurslitteratur 

i kursen Äventyrspedagogik på Luleå Tekniska Universitet som jag dels fann på deras 

hemsida och fick av lärare. 

 

 

Jag hade vissa svårigheter att finna litteraturen men fick hjälp av min handledare på min 

VFU skola.  

Hade önskat att det funnits mer litteratur kring mitt forskningsområde. 


