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Syfte:  

Syftet med föreliggande studie är att bidra med en fördjupad kunskap om barns perspektiv på 
äventyrspedagogik som en del av skolans arbetsformer. Elevernas upplevelser och tankar bidrar 
till ökad kunskap som är värdefull för en god utveckling av verksamheten. 

Metod: 

Undersökningen vi gjort är en kvalitativ studie där vi använt oss av fokusgruppsintervjuer. 
Fyra fokusgrupper är intervjuade i undersökningen och antalet deltagare i varje intervju är 
mellan tre och fem stycken. 

Resultat:   

I vårt resultat har vi fått svar på våra frågeställningar om hur eleverna upplever 
äventyrspedagogiken och hur samarbetet har fungerat under projektets gång. Det framkommer 
av studien att eleverna ser på äventyrspedagogiken som ett positivt arbetssätt där samarbete är 
ett bra redskap för att lyckas.  
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1. Inledning 
 
Samhället förändras och skolan med den, eller? Erbjuds eleverna fler inlärningsmetoder än de 
traditionella i skolans undervisning? Under vår pågående utbildning på Högskolan Väst som vi 
gör parallellt med vårt arbete som lärare på fritidshem, har vi kommit till insikt att det behövs 
fler och nya inlärningsmetoder inom skolan. Under en av vår utbildnings specialiseringskurser 
kom vi i kontakt med äventyrspedagogiken. Äventyrspedagogik kan ses som en ny 
inlärningsmetod som framförallt grundas på samarbete och upplevelse. Detta är en 
metod/pedagogik som har gjort intryck på oss båda. Vi har under ett läsår drygt fått möjligheten 
att prova den både på oss själva och på våra elever i vår skola och vårt fritidshem. 
 
Fritidshemmet skall enligt våra styrdokument komplettera skolan både tid och innehållsmässigt. 
Det görs när fritidshemmet samverkar under skoltid och under fritidshemstid erbjuds elever en 
meningsfull fritid som ger stöd i utvecklingen. Vi ser stora möjligheter att genomföra det 
uppdraget genom att införa äventyrspedagogiken på våra skolor. Pedagogerna inom skola och 
fritidshem har olika kompetenser som behövs för att främja elevernas inlärning och sociala 
kompetens. Äventyrspedagogiken är ett upplevelsebaserat lärande där eleverna möts av flera 
inlärningsmetoder som syftar till att inspirera och engagera dem i ett meningsfullt lärande. 
Arbetssättet kan även bidra till ett ökat samarbete mellan skola och fritidshem.  
 
Vårt samhälle idag kräver flexibla och kreativa medborgare. Förr utbildades människor inom 
ett område och arbetade sedan med det hela sin yrkesverksamma tid. Idag vet vi att verkligheten 
inte ser ut på detta vis, arbetsmarknaden har förändrats. Bemanningsföretag anlitas i större 
utsträckning för att slippa anställa personal. Även projektanställningar är vanligt 
förekommande idag. Tryggheten att arbeta på ett och samma ställe i många år har försvunnit. 
Därför är flexibilitet och samarbetsförmåga en viktig merit för dagens elever/morgondagens 
arbetare.  Detta är något som gällande läroplan påpekar under skolans uppdrag. ”Skolan ska i 
samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.”  (Skolverket, 2011, s.9.). Vi anser 
att fler lärmetoder behövs i skolan för att gynna elevernas utveckling som ett verktyg för att 
kunna uppfylla läroplanens mål. Under förra läsåret genomförde vi två äventyr på vår skola, ett 
sagoäventyr för elever i år f-3 och ett actionäventyr för eleverna i år 4-6. Det stora engagemang 
vi såg bland eleverna under arbetet med äventyrsprojektet gjorde att vårt intresse för detta 
arbetssätt ökade. Syftet med den här studien blir därför att undersöka hur eleverna uppfattar 
äventyrspedagogiken. 
 

  

4 
 



2. Syfte 
 
Äventyrspedagogiken är ganska ny som pedagogisk metod i svenska skolan. Vi vill därför 
studera vad eleverna anser om att arbeta med denna arbetsform samt synliggöra barnens 
perspektiv på äventyrspedagogiken för pedagoger som är intresserade av eller redan använder 
sig av pedagogiken.  
 

Vårt syfte är: 

Syftet med föreliggande studie är att bidra med en fördjupad kunskap om barns perspektiv på 
äventyrspedagogik som en del av skolans arbetsformer. 

Frågeställningar: 

• Hur beskriver eleverna sina erfarenheter/ upplevelser av äventyrspedagogik? 
• Hur upplevdes samarbetet mellan eleverna, vilka problem, möjligheter och eventuella 

lärdomar beskriver eleverna?  
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3. Bakgrund 
 
Vi kommer i vår bakgrund beskriva de områden som utgör äventyrspedagogikens bakgrund och 
dess uppbyggnad till den pedagogiska metod som den är idag. De teoretiker som har haft och 
fortfarande har en framträdande roll för äventyrspedagogikens utveckling presenteras, och 
deras sätt att se på lärande. 

Några motsättningar har vi inte kunnat se i bakgrundsforskningen. Gärdenfors (2010), professor 
i kognitionsvetenskap menar att skolan som den ser ut idag tar död på motivationen hos många 
elever. Han menar att "skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer 
och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet" (s. 38). 
Äventyrspedagogik är ett exempel på en annan inlärningsmetod, där flera ämnen kan ingå. 
Steinberg (2001) anser att det inte alltid går smärtfritt att föra in nytänkande som vill ändra den 
vanliga och trygga traditionella verksamheten. Men fortsätter han för att ge våra elever 
beredskap att kunna agera i olika situationer i livet behövs fler alternativa 
undervisningsmetoder. 

 

 

Vi lär på olika sätt 
 
Inom äventyrspedagogiken stimuleras flera olika lärstilar som innehåller både ett formellt och 
ett informellt lärande. Ett vedertaget påstående inom skolan idag är att barn lär på olika sätt. 
Aristoteles talade om vikten att gå från det konkreta till det abstrakta, Key lyfter 
sammanhangens betydelse för förmågan att minnas och Dewey införde begreppet ”learning by 
doing” (Molander, Hedberg, Bucht, Wejdmark & Lättman-Masch, 2007). Dessa pedagoger 
betonar vikten av att varva teori och praktik. Lärande och undervisning skall ses som en process 
där båda delarna är lika viktiga. För att en bestående förståelse skall infinna sig behöver skolans 
kunskaper få möjlighet att praktiseras. Den inlärning som inte sker i samband med upplevelser 
glöms bort och försvinner mycket snabbt (Ingelman, 1996). För att uppnå bästa möjliga lärande 
krävs en inre motivation och det får människor i meningsfulla sammanhang menar Gärdenfors 
(2010). Han framhåller även förståelsens betydelse för inlärningen, vilket innebär att en 
förståelse för hur saker och ting hänger ihop är en förutsättning för lärande. Motivation och 
förståelse är lika viktigt för det formella som för det informella lärandet. 
 
 
Jensen (2013) skriver om formellt och informellt lärande. Det formella lärandet sker ofta i 
skolan och är styrt av läroplaner, kursplaner, kurslitteratur och lärare. Det informella sker när 
lärandet inte är planerat eller medvetet. Det kan betraktas som en form av ett osynligt lärande. 
Formellt lärande kopplas ofta ihop med skolan och det informella lärandet med fritidshemmet. 
Pedagogerna inom båda områdena har olika kunskaper och erfarenheter från sina utbildningar, 
kunskaper som behövs för att ”hela” eleven skall ha möjlighet att lära och utvecklas. Vi har ett 
gemensamt uppdrag som innebär träning av förmågor som utvecklar lärandet. Ett uppdrag som 
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belyses i gällande läroplan, Läroplan för grundskolan och fritidshemmet 2011(Skolverket, 
2011). Det ligger ett ansvar hos såväl rektor som hos den enskilde läraren att se till att 
samarbetsformer utvecklas i syfte att främja varje elevs utveckling och lärande. Fritidshemmet 
och skolan skall komplettera varandra och därigenom bidra till elevens måluppfyllelse 
(Skolverket, 2012). 
 

 

De sju intelligenserna 
 
Forskaren Howard Gardner har genom olika studier kommit fram till att det finns sju generella 
kategorier för intelligenser. Med denna kunskap framstår det tydligt att individer lär på olika 
sätt. Gardner (1994) beskriver intelligens som en förmåga att lösa problem eller framställa 
produkter som värderas högt. Skolan använder sig endast av ett fåtal av dessa intelligenser 
menar Steinberg (2001). Nedan följer en sammanfattning av Gardners intelligenser. 
 
 
Enligt Gardner kan personer med en logisk-matematisk intelligens behärska abstraktioner, lätt 
se sammanhang och uppvisar en god analytisk förmåga. Elever med denna intelligens gynnas i 
skolan eftersom detta sätt att tänka uppmuntras där. Även visuell-spatial intelligens är en 
intelligens som passar i den traditionella skolan. Elever med visuell-spatial förmåga är bra på 
att lagra minnesbilder. Traditionella tester i skolan innehåller ofta sådana uppgifter som kräver 
denna typ av tänkande. Den verbala intelligensen innebär en god förmåga att komma ihåg och 
berätta berättelser. Dessa elever uppfattas som verbala med förmåga att dramatisera och spela 
teater. Elever med social begåvning anses ha lätt att tala med andra, leda, organisera och skapa 
nätverk. De har en social intelligens som de får möjlighet att använda sig av i skolan och i 
övriga samhället. Detta till skillnad från den musikaliska intelligensen som få skolor ger plats 
för. I denna typ av inlärningsintelligens är det genom rytm, toner och som minnen och data 
lagras. När lärandet sker med hela kroppen är det den fysiska intelligensen som används. Eleven 
behöver känna på, ta tag i och få prova för att lära. Inom denna intelligens finns förmågor som 
bl.a. koordination, balans och taktila färdigheter. Skolan uppmuntrar sällan till denna typ av 
inlärning. Individuell intelligens är Gardners sjunde intelligens. Denna intelligens innebär att 
eleven vill vara för sig själv och lära. Elevens strävan att skapa egna villkor för inlärningen kan 
vålla problem i skolan (Steinberg, 2001). 
 
 

Kolbs inlärningsstilar  
 
David Kolb är överens med Gardner om att intelligens inte är endast en enda generell förmåga 
utan att den kan variera från person till person. Han talar om fyra olika inlärningsstilar istället 
för olika intelligenser. Den divergenta stilen innehas av personer som har bra 
föreställningsförmåga och är känsloorienterade. De föredrar att kombinera direkt upplevda 
händelser med eftertanke och observation. Eleverna är exempelvis mer benägna att observera 
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hur andra gör än att själva agera. De är även bra på att komma med nya idéer. I den assimilativa 
stilen sätts abstrakt tänkande ihop med reflektion och observation. Idéer bedöms inte efter sitt 
praktiska värde utan det viktigaste är att idén är logisk och exakt. Den konvergenta stilen, 
föredrar personer som kopplar samman abstrakt tänkande med experimenterande. Människor 
som har den här inlärningsstilen är bra problemlösare, fattar lätt beslut och tillämpar idéer 
praktiskt. De kontrollerar sitt känsloliv och föredrar tekniska problem framför sociala. I den 
ackomodativa stilen, förlitar sig personen inte på teoretiska modeller, utan planerar och 
genomför förändringar genom en helhetskänsla i situationen. Det är konkreta erfarenheter och 
ett aktivt experimenterande som är viktigt. Människor med den här inlärningsstilen attraheras 
av action och kan snabbt anpassa sig till nya situationer. De har större tilltro till andras 
analytiska förmåga än sin egen. Ytterligare ett karaktärsdrag i den ackomodativa stilen är att de 
kan vara otålig. De fungerar dock bra tillsammans med andra människor (Kolb, 1984). 

 

Äventyrspedagogik 
 
Äventyrspedagogik är en helhetspedagogik, där inlärningsmetoderna huvudsakligen baserar sig 
på samarbete och upplevelser.  Det finns mycket lite forskning kring äventyrspedagogik och 
det som finns är sammanställt av Sven-Gunnar Furmark som leder och har utvecklat 
äventyrspedagogiken till det den är i dag. Äventyrspedagogik är en pedagogik som stämmer 
väl överens med skolans värdegrund och skolans läroplan. Pedagogiken har som syfte att skapa 
möjligheter att lära på ett sätt som känns meningsfullt och skapar ett stort elevengagemang. I 
denna inlärningsmetod sätts kunskap och hälsa i centrum. Elevens sociala kompetens anses lika 
viktig som ämneskunskaperna.  

 
Det finns flera olika arbetsmetoder inom äventyrspedagogiken. De vanligaste är 
kamratövningar, kamratbanor och olika äventyr som sagoäventyr för yngre barn och lite mer 
utmanande actionäventyr för äldre barn. I kamratövningar och kamratbanor får eleverna träna 
på att lära känna varandra och att samarbeta. Det samarbetsbaserade lärandet kommer från det 
engelska begreppet Cooperative Learning och är ett samlingsbegrepp för olika former av 
strukturerat samarbete i grupp.  
 
Upplevelsebaserat lärande är en av de viktiga delarna i äventyrspedagogikens pedagogiska 
plattform. Eleverna lär genom erfarenheter och upplevelser. Begreppet upplevelsebaserat 
lärande kommer från engelskans Experiential Learning (Furmark, 1999). Den teoretiska 
grunden för de båda begreppen, erfarenhetsbaserat och upplevelsebaserat lärande har sin grund 
i Kolbs teori för lärande. 
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I det erfarenhetsbaserade lärandet utgår undervisningen från de erfarenheter eleverna har sedan 
tidigare. Det kan vara kunskaper från hemmet och fritiden. Det betyder att eleverna kan ha en 
varierad bild av verkligheten. Det är viktigt är att alla tillåts uttrycka sin åsikt och visa respekt 
för andras uppfattningar. Genom samspel och social interaktion omvandlas den egna, subjektiva 
kunskapen till att bli en ny lärdom (Kolb, 1984).  ”Kunskap är erfarenhet, allt annat är bara 
information”, lär Albert Einstein ha uttalat.  
 
Bergström (1995) är en hjärnforskare som menar att barn och unga har en stark värdekapacitet, 
som är en av Jagets viktigaste kapaciteter. Värdekapacitet har inte samma betydelse som 
kunskap, utan det barn värderar som intressant och viktigt för dem att lära sig är värdekapacitet.  
Det betyder att kunskapen för barn och unga får olika värde. Den kunskap som inte känns 
meningsfull för individen lärs heller inte in. Upplevelser som väcker barnens känslor har stor 
betydelse för inlärningen. Även Hannaford (1995) är övertygad om att eleverna måste ha ett 
känslomässigt engagemang för att ta till sig kunskap.  

En viktig utgångspunkt i äventyrspedagogiken är att känslor och inlärning hör ihop. I 
äventyrsprojekten, sago och actionäventyren, skapas möjligheter för starka upplevelser som 
engagerar eleverna. Robert Sylvester (1997), professor i pedagogik visar i aktuell forskning hur 
hjärnan väljer det som den tycker om och undviker det som den ogillar. Det påvisar hur viktigt 
känslosystemet är för all inlärning och undervisning. De aktiviteter som stimulerar känslorna 
bäst är social samverkan exempelvis som lek och diskussioner. Forskningsresultat visar att det 
finns fördelar med ett känslomässigt engagemang vid inlärning. Det visar också att det finns 
individuella variationer i hur minnet fungerar (Sylvester).  

William Glassers forskning visar att vi kommer ihåg: 

 
• 10 % av det vi läser 
• 20 % av det vi hör 
• 30 % av det vi ser 
• 50 % av det vi hör och ser 
• 70 % av det vi diskuterar 
• 80 % av det vi upplever 
• 95 % av det vi lär ut till andra (Glasser, u.å. ref. i Lättman-Masch & Wejdmark, 2007, s. 11.)  

 
 
 

Grupparbete  
 
En av de viktigaste grundpelarna inom äventyrspedagogiken är samarbete eftersom princip allt 
arbete utförs tillsammans. Arbetet går ut på att eleverna ska lära sig att samarbeta och lära av 
varandra. Kamratbanor och äventyr utförs i mindre grupper med 4-6 st. elever i varje. 
Kamratbanor kan göras under en lektion, medan äventyren kan sträcka sig över en längre tid, 
cirka 4-6 veckor där äventyrsgruppen samarbetar flera gånger under en vecka. 
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Samarbetsinlärning betyder att eleverna arbetar tillsammans i små grupper för att nå ett mål. 
Sahlberg och Leppilampi (1998) har forskat om samarbetsinlärning. De menar att det viktiga är 
att alla gruppmedlemmarna är beroende av varandras prestationer för att de tillsammans ska 
uppnå ett gemensamt mål. Furmark (1999) refererar till forskning som gjorts av Cohen som 
menar att gruppuppgifterna ska vara komplexa uppgifter med öppna svar. Det innebär att flera 
olika svarsalternativ är möjliga, vilket leder till att eleverna blir beroende av varandra när de 
ska komma överens. En diskussion behövs för att komma fram till ett gemensamt beslut. 
 
Forslund Frykdal (2008) har beskrivit hur forskare gjort studier om strukturering av 
gruppuppgifter och kommit fram till olika resultat. Forslund Frykdal refererar till Granström 
(2003) som kommit fram till att väl fungerande grupparbeten kräver tydlig struktur, tydliga 
instruktioner och syften och även en bestämd tidsram. Han poängterar att det är en förutsättning 
för att eleverna ska känna sig trygga med hur uppgiften ska lösas. Är uppgiften otydlig kan det 
väcka oro. Forslund Frykdal refererar till Cohen (1994a, 1994b) och Hertz-Lazarowitz (1998) 
som istället kommit fram till motsatsen, att uppgifter som är strukturerade och innehåller slutna 
frågor som genererar lite diskussion om det endast finns ett rätt svar. Där handlar det mest om 
att hjälpa varandra att förstå vad läraren menar. En sådan uppgift kan eleverna lika väl klara att 
lösa individuellt. De menar istället att en gruppuppgift ska kräva interaktion för att kunna 
slutföras. Exempelvis ska uppgifterna vara konstruerade så det skapar ett ömsesidigt beroende 
i gruppen och att de ser en vinning med att samarbeta. Forslund Frykdal tolkar själv att orsaken 
till att de olika studierna kommit fram till skilda resultat är att av begreppet struktur har haft 
olika innebörd i studierna. 
 

 

Utomhuspedagogik 
 
Äventyrspedagogiken använder sig till stor del av utemiljön. Vi vill därför redovisa i följande 
avsnitt fakta från utomhuspedagogiken. Under 1900-talet har det skett en stor förändring i vårt 
land, från att största delen av befolkningen bodde på landsbygden till dagens läge när den största 
delen av befolkningen bor i städer. Den dagliga utevistelsen får många av oss enbart vid ordnade 
tillfällen som exempelvis utomhusträningar, raster och inte naturligt i vardagen som förr. Det 
kan vara en av orsakerna till att vi känner att det är svårt att överblicka effekterna av vad som 
sker med naturen i dagens konsumtionssamhälle (Sandell, 1995). Sandell anser att vi inte bara 
ska konsumera naturen, utan leva i och tillsammans med den. Tankar som placerar 
utomhuspedagogiken som en viktig del av skolan och i hela vårt samhälle. 
 
En relativt ny pedagogik som har kommit in i våra skolor är utomhuspedagogiken. En 
pedagogik som är starkt sammankopplad med äventyrspedagogiken. Här ges möjlighet att väva 
samman teoretisk kunskap med praktisk, något som gynnar alla. Att lära ute har många fördelar, 
bara att få vistas ute kan ses som friskvård. Utevistelsen ihop med den fysiska aktiviteten som 
ofta fås på köpet är friskfaktorer i sig anser Bergholm (2006). Ute använder eleverna sina sinnen 
mer än de gör inne visar Grahns studie (2007). Han nämner även att naturens material som 
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pinnar, stenar, vatten, jord etc. lockar barnen till att framkalla sina känslor.  Lättman-Masch 
och Wejdmark (2007) visar att det finns många anledningar till att flytta ut delar av 
undervisningen. 

 
• Utomhus ökar möjligheterna att uppleva med alla sinnen, diskutera och samarbeta på ett 

naturligt sätt. 
• Utomhus kan fler hitta sitt sätt att lära in på. Ökat självförtroende ger ökat delaktighet 

och framtidstro. 
• Utomhus kan leken och den fysiska aktiviteten bli ett naturligt inslag i inlärningen. 
• Utomhus kommer de olika ämnena att integreras automatiskt. 
• Utomhus finns det möjlighet att uppleva naturvetenskapliga fenomen vilket är en 

förutsättning för insikten om livsvillkoren på jorden. 
• Bara utomhus kan barn och elever få känsla för naturen 
• Utomhus finns inte bara skolgården och skogen utan också det övriga samhället med 

olika samhällsfunktioner, företag, kulturevenemang m.m. som kan erbjuda upplevelser 
(Lättman-Masch & Wejdmark, 2007, s. 11). 

 

Fägerstam (2012) visar i sin studie att utelektionerna upplevs roliga och klimatet i grupperna 
blir mer tillåtande. Kommunikationen blir lättare ute, vilket ger ett bättre samarbete i gruppen. 
Hon lyfter fram att den naturliga rörelsen som eleverna får ute ger positiva effekter på 
inlärningen. Elevernas förstahandsupplevelser visade sig också ha stor betydelse för deras nya 
kunskaper. Fägerstam menar, att det är bra att ha egna minnesbilder att relatera till. Trots att 
pedagogerna upplevde att eleverna inte hann lika långt i sina läroböcker och att det tog tid för 
dem att se utepassen som undervisning såg Fägerstam bra resultat på elevernas inlärning när 
hon jämförde utegrupperna med de elever som endast hade inomhusundervisning. 

 

 

Rörelse 
 
Pedagoger i den svenska skolan vet att det är bra att röra på sig, något som är naturligt i 
äventyrspedagogikens didaktik. Rörelse bidrar inte bara till förbättrad kondition och fysisk 
förbättrad förmåga, vi blir också smartare av att röra oss.  Forskning har visat att lärande 
underlättas genom rörelse. Rörelse innefattar all mänsklig aktivitet, både fysisk, social och 
intellektuell. Ett forskarlag på Sahlgrenska Akademin har kommit fram till detta. Deras resultat 
visar att de som deltar i fysiska aktiviteter regelbundet, tänker klarare än de som är mer 
stillasittande. Det som sker är att det nybildas nervceller vid fysisk aktivitet och det i sin tur gör 
att vi får lättare att komma ihåg och minnas. Slutsatsen av forskningen är att en stimulerande 
miljö med fysisk aktivitet påverkar inlärningen på ett positivt sätt (Nordin, 2013). 

Wolmesjö (2002) beskriver hur diagonala rörelser bidrar till att öka samspelet mellan våra båda 
hjärnhalvor. Ett exempel är när vi går och springer då armar och ben rör sig diagonalt i 
förhållande till varandra. Hannaford (1997) har i sin neurofysiologiska forskning studerat om 
inlärning och rörelse. Forskningen visar att inlärning inte bara sker i hjärnan utan i hela kroppen. 
Med hjälp av diagonala gymnastikrörelser kan ett ökat samarbete mellan båda hjärnhalvorna 
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påverka inlärningen något som var särskilt framträdande när det gällde barn med 
”inlärningssvårigheter”. Hannafords studier visar en ökad inlärning efter utförda 
diagonalarörelser och korsövningar bland annat.  Hon förklarar att rörelse faktiskt är 
inlärningens innersta kärna. Hon menar att när kroppen är i rörelse aktiveras nervcellerna i hela 
kroppen och kroppen blir till ett enda inlärningsinstrument. 

Bernerskog (2006) menar att promenader kan bidra till att stärka gruppgemenskapen och vi- 
känslan om promenaderna görs kontinuerligt. Forskning har även visat att det kan bidra till att 
stärka elevernas självkänsla och minska ångest och stressnivån (Sallis m fl. 1994 ref. i 
Bernerskog, 2006). När eleverna känner sig tillfreds kan de lättare koncentrera sig och lyckas 
bättre med sina studier. 

”De som inte tror att de har tid med fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för 
sjukdom”, sa Edward Stanley redan på 1800- talet, men det torde vara ännu mer sant idag 
(Winroth & Rydqvist, 2008).  

 

Leken 
 
Vissa delar av äventyrspedagogiken kan ses som lek. Själva äventyren kan upplevas som ett 
rollspel eller rollek som eleverna aktiveras i. Leken är barnets favoritsysselsättning och ett 
typiskt karaktärsdrag för barndomen. Lekförmågan finns kvar hela livet konstaterar Knutsdotter 
Olofsson (u.å.). I leken skapas möjlighet till empati, samarbete, inlärning och en utveckling 
sker på alla plan fortsätter Knutsdotter Olofsson. Hon talar om tre sociala lekregler: 
samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Dessa tre ”regler” är något vi människor behöver 
kunna hela livet igenom. 
 
Leka börjar vi tidigt med. Redan det lilla spädbarnet leker med sina tår och senare med leksaker 
när det lärt sig att hålla något i sin hand. Det är barnets omgivning, vuxna och andra barn som 
leder barnet vidare in i lekens värld. En vuxen som deltar i leken kan efter att hon/han kommit 
underfund med var barnet befinner sig i aktiviteten tillföra erfarenheter som passar in och ge 
stoff åt leken, Gustafsson (2013) talar här om ögonblickets pedagogik. Leken kan ha behov av 
att styras en aning menar Tullgren (2004) för att den ska kunna kallas god och utvecklande. 
 
Det finns olika slags lekar, Gustafsson (2013) nämner bl.a. den pedagogiska leken. Denna typ 
av lek styrs av den vuxne och används i skolans värld för att lära ut vissa saker. Som exempel 
på sådana lekar kan nämnas samarbetslekar. Gustafsson menar att visst lär elever sig saker 
genom dessa lekar men han anser att begreppet lek felaktigt användas som begrepp för att locka 
eleverna till att utföra en uppgift. Han vill hellre ha en annan benämning på dessa aktiviteter 
som t.ex. övning. 
 
Jensen (2007) beskriver låtsasleken, en lek där aktörerna låtsas eller agerar på låtsas. Han lyfter 
tre olika slags lekformer: rörelselek, även kallad sensomotorisk lek, lek med objekt samt social 
lek. I rörelseleken används kroppen till att röra sig både funktionellt och icke funktionellt. Lek 
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med objekt nämner han som lek med repetitiva rörelser med ett objekt, det kan exempelvis vara 
att barnet slår med en pinne på en stubbe. Den sociala leken är en lek där det ingår minst två 
parter. Jensen ser låtsasleken som en påbyggnad av dessa tre lekformer. För att kunna låtsasleka 
behöver barnet en medvetenhet att det inte är på riktigt men även ha en förmåga att kunna 
kommunicera till omgivningen att leken är på låtsas.  
 
Äventyrspedagogik och Storyline i skolan kan delvis ses som pedagogisk lek eller övning.  I 
båda modellerna är syftet att få ett lustfullt och meningsfullt lärande som skall leda elevens 
utveckling och lärande vidare. Dessa inlärningsmetoder är tema- och ämnesintegrerade. 
Ingleson Ahlqvist (2012) visar med sin forskning att sådana insatser i skolan har gett positiva 
resultat inom språkutvecklingen. Hon nämner också att ordet kul är något eleverna flitigt 
använder när de talar om sina erfarenheter av att arbeta med Storyline i skolan. Vi lär oss mer 
när vi har roligt påpekar Axelsson, Valentin och Davidsson (2007). De menar också att vi bör 
se leken som ett pedagogiskt verktyg, något som både äventyrspedagogiken och Storyline har 
anammat.  
 

KASAM, känsla av sammanhang 
 
Äventyrspedagogiken bör ses som en sammanhangspedagogik med ett holistiskt arbetssätt. Där 
får eleven möjlighet att följa med i undervisningens teoretiska och praktiska delar för att sedan 
fånga upp lärandet i en reflektion tillsammans med klasskamraterna. Vilket kan leda till en ökad 
förståelse. Vi behöver alla ha en ”känsla av sammanhang” (KASAM) för att må fysiskt och 
psykiskt bra konstaterade Antonovsky efter en studie han genomfört 1970. Han studerade varför 
vissa av människorna mådde bra både fysiskt och psykiskt trots att de upplevt olika trauman i 
livet. Winroth och Rydqvist (2008) förklarar begreppet KASAM som ett förhållningsätt där det 
skall uppstå en jämvikt mellan begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Antonovsky vill 
betona hälsan och det som leder dit, istället för att lägga vikten vid det som leder till sjukdom. 
 
KASAM, känsla av sammanhang är tydligt kopplat till äventyrspedagogiken. I faktorn 
begriplighet ingår förståelse, förmåga att bedöma verkligheten och även en kognitiv aspekt.  
Äventyrsprojekten byggs upp på en sådan nivå att eleverna skall förstå vad det hela handlar om. 
Eleverna arbetar i gruppen där de skall se varandra som en tillgång kamraterna skall leda 
varandra genom äventyret och genom gemensamma erfarenheter komma framåt i sin 
utveckling. Hanterbarheten innebär en förmåga att hantera de olika kraven som följer med 
projektet. Eleverna tränar och bildar olika strategier som sedan skall prövas. Den tredje 
komponenten i KASAM är meningsfullheten. Det som utförs i äventyrsprojekten har en klar 
och viktig betydelse för det slutgiltiga uppdraget. Lärande som behövs här och nu skapar 
tydligare mening än om det skall läras in i dag för att sen användas i framtiden. Delaktigheten 
är stor, det finns tydliga möjligheter att kunna påverka och eleverna deltar genom eget samtycke 
(Winroth & Rydqvist, 2008). Ett projekt startar alltid upp med en förfrågan om eleverna vill 
vara med.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Som teoretiskt perspektiv har vi valt det konstruktivistiska eftersom vi ser kontexten samt 
interaktionen som viktig.  I en kvalitativ inriktad forskning intresserar sig forskaren av att få en 
fördjupad kunskap om ett fenomen, i denna studie intresserar sig forskarna för hur eleverna 
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upplever äventyrspedagogik som undervisningsform. I en kvalitativ studie är kontexten i fokus, 
den fysiska platsen, aktörerna och deras beteende. Det innebär att känslorna och motiven för 
handlingarna har stor betydelse (Persson, 2008).  
 
Som tolkningsram av vår studie kommer vi att använda oss av begreppen aktivitet, interaktion, 
redskap och upplevelse som hämtas från både den sociokulturella teorin och från Kolbs teori 
om upplevelsebaserat lärande. Båda teorierna representerar en sociokulturell syn på individen 
och lärandet. Likheterna är att lärande och utveckling föregås av interaktion och yttre påverkan 
i en socialprocess. Vi har valt att ha med båda teorierna eftersom Kolbs teori stämmer väl 
överens med det upplevelsebaserade lärandet som är en av äventyrspedagogikens grundstenar. 
Inom äventyrspedagogiken används Kolbs lärcirkel för att synliggöra lärandet på ett 
överskådligt sätt.   
 
 
 

Sociokulturell teori  
 
Denna teori har sina utgångspunkter i den ryske filosofen Lev S. Vygotskijs (1896-1934) idéer. 
Teorin lyfter fram interaktionens betydelse för inlärningen. De sociala mötena och 
erfarenheterna värderas mycket. Med en sociokulturell syn på lärande är det genom 
kommunikation som individen får kunskaper och färdigheter. Kommunikation är länken mellan 
kulturen och individers tänkande (Säljö, 2000). Genom att höra vad andra pratar om och hur de 
föreställer sig världen blir eleven medveten om vad som är viktigt att lära sig och kunna. 

 
Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen används mycket i pedagogiska kontexter. 
Begreppets innebär är att det du tillsammans med en mer kompetent kamrat eller vuxen utför 
idag, kan du senare klara av på egen hand. Längre fram i lär processen kan du vara den mer 
kompetenta eleven som instruerar någon annan. Begreppet innebär således att individer lär 
tillsammans och av varandra, något som även är centralt i vår forskningsstudie. Denna teori 
betonar vikten av ett meningsfullt lärande. Kunskap som upplevs meningsfull bildar en helhet 
och skapar mening för eleven.  
 
Redskap är något som också läggs stor vikt vid inom denna teori. Säljö (2005) menar att 
redskapen antingen är språkliga (intellektuella) eller materiella (artefakter). Han menar att dessa 
båda typer är svåra att skilja åt eftersom de överlappar varandra. Han anser att både de språkliga 
och de materiella redskapen är skapade av människor. Allt lärande är beroende av att det finns 
tillgång till redskap. Dessa redskap behöver vara intressanta, väcka nyfikenhet och skapa 
meningsfullhet för att få ett lyckat resultat för elevens inlärning och utveckling (Strandberg, 
2006).  
 
Enligt sociokulturell teori är det nödvändigt att ge eleven en ordentlig grund att stå på för att 
hon/han ska bli kreativ, fantasifull och skapande. Grunden består av erfarenheter och 
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upplevelser i livet. Det barnet får se, höra och veta är av stor betydelse för dess fantasi och 
kreativitet. Vygotskij (1995) menar att ”alla skapelser av fantasin alltid är uppbyggda av 
element som hämtas ur verkligheten och ingår i en människas tidigare erfarenheter. Det skulle 
vara ett underverk om fantasin kunde skapas ur ingenting” (s.17).  
 

Kolbs inlärningsteori  
 
Detta är en teori som är lämplig att referera till när det talas om upplevelsebaserat lärande.  
David A. Kolb är psykolog och professor vid Harvard University i USA. Han menar att genom 
upplevelser och egna erfarenheter skapas förutsättningar för ett bestående lärande. Han har i sin 
forskning inspirerats av tankar från John Dewey (1859-1952), en filosof och reform pedagog. 
Dewey anser att lärandet sker via primära erfarenheter som människan gör och att lärandet 
måste väcka nyfikenhet och engagera känslorna. Han ansåg att de bästa lärsituationerna var när 
eleverna aktivt utförde uppgifter och sedan reflekterade över dessa. Kurt Lewin (1890-1947) 
som var psykolog var särskilt intresserad av gruppdynamik. Lewin anser också att känslorna 
har stor betydelse för lärprocessen och han talar även om att det behövs fakta. Han lyfter vikten 
av här och nu- upplevelser och att dessa ska följas upp med reflektioner och feedback.  Jean 
Piaget (1896-1980) var en psykolog och pedagog. Han var intresserad av hur människor 
hanterar information och kunskap. Piagets bidrag till Kolbs teori är hans beskrivning av 
lärprocessen, där konkreta erfarenheter ombildas till abstrakta begrepp och tvärtom, abstrakta 
begrepp anpassas till den konkreta verkligheten. Dessa teorier och tankar passar vår 
kunskapssyn. Nedan följer en beskrivning av Kolbs modell för upplevelsebaserat lärande. 
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Figur 1. Kolbs modell för upplevelsebaserat lärande. 

 
 
(Kolbs modell för upplevelsebaserat lärande, Furmark, 1999, s.13). 
 

 
Ovanstående modell visar Kolbs teorier om upplevelsebaserat lärande. Han anser att lärande 
kan starta var som helst i modellen, men lyfter samtidigt fördelarna med att ta det aktiva 
experimenterandet som utgångspunkt. Det aktiva experimenterandet ger eleven en konkret 
upplevelse av vad som händer när eleven handlar utifrån sin kunskap och erfarenhet. Dessa 
konkreta upplevelser leder sedan till en kreativ reflektion som senare övergår i att sortera 
intryck i begrepp och bilda teorier. Dessa fyra delmoment cirkulerar om och om igen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

17 
 



5. Metod 
 
Vårt forskningsproblem utgår ifrån att vi vill utforska elevers syn på äventyrspedagogik. 
Centralt är således att studera hur eleverna uppfattar äventyrspedagogiken.  

Det är lärandet och samspelet i gruppen som intresserar oss, vilket har inneburit att vi har valt 
fokusgrupper som metod. Fokusgrupper innebär att en grupp individer diskuterar en given fråga 
som leds av en moderator (samtalsledare) (Wibeck, 2010). Eftersom eleverna har arbetat i 
grupper under äventyrsprojektet som ligger som grund till vår studie kändes det naturligt att 
fortsätta med dessa grupper. Det gav oss även möjlighet att studera och följa upp hur samarbetet 
hade fungerat och fortfarande gjorde när vi mötte dem.  

 
Vi har använt oss av fokusgruppsintervjuer med en central temafråga och några förtydligande 
frågeställningar. I studien har vi genomfört fyra intervjuer varav en var pilotgrupp. Pilotgruppen 
var en slags testgrupp där vi kunde kontrollera inspelningsutrustningen och om temafrågan var 
rätt utformad, samt om inspelningsplatsen var lämplig. Varje grupp hade cirka fem deltagare. 
Wibeck (2010) anser att gruppen inte skall vara för stor eftersom det blir svårare för alla att 
komma till tals då. Hon rekommenderar ett gruppantal på fyra till fem deltagare. Varje grupp 
hade innan fokusgruppsintervjun arbetat tillsammans med äventyrspedagogik under ca sex 
veckor. Wibeck anser att medlemmarna i fokusgruppen skall ha något gemensamt. Det 
underlättar kommunikationen om deltagarna känner sig trygga och bekväma. 
 
I vår studie har vi en låg grad av strukturering. Eftersom målsättning i intervjuerna är att få ta 
del av gruppdeltagarnas tankar och upplevelser, var diskussionerna viktiga för oss ur 
forskningssynpunkt. Det var elevernas upplevelser av äventyrspedagogik som var den centrala 
frågan i studien. Den inledande frågan var öppen, vilket skulle underlätta för spontana tankar 
och känslor. I enlighet med Wibeck (2010) menar vi att målet med fokusgruppintervjuer är att 
deltagarna ska diskutera fritt med varandra och att intervjuaren håller sig i bakgrunden och 
lyssnar aktivt. Hon anser att ytterligare frågor kan ställas under intervjuns gång när det blir tyst 
eller när någon viktig del i frågan riskerar att hoppas över. Fokusgruppensintervjun kan avslutas 
med en fråga eftersom det kan ha uppkommit intressanta tankar under intervjuns gång som 
annars kan missas. Här har deltagarna ytterligare en chans att uttrycka sin slutliga ståndpunkt i 
den centrala frågan. Vi själva är mycket positiva till äventyrspedagogik och att det kan komma 
att avspegla sig i fokusgruppsintervjun är vi medvetna om. Även Persson (2008) påpekar att 
forskarens egna erfarenheter och egna intressen kan visa sig i studien. 
 

Fokusgrupper är en metod som innehåller olika delar och som påminner om både intervjuer och 
observationsstudier (Justesen & Mik- Meyer, 2011). Justesen och Mik- Meyer menar att det är 
en stor fördel att använda sig av den metoden då det blir möjligt för respondenterna i 
undersökningen att diskutera med varandra. Till skillnad från en intervju då respondenten 
endast har intervjuaren att förhålla sig till. Vi som forskare har här också möjlighet att observera 
hur eleverna samspelar med varandra och deltar utan att vara verbala. Kroppsspråket kan visa 
något som kan vara av intresse för moderatorn. Forskare oavsett perspektiv, är överens om att 
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det är denna dialog i gruppen som är fokusgruppens styrka jämfört med andra metoder (Justesen 
& Mik- Meyer).  
 
 

Genomförande 
 
Vi samlade in underlaget till vår studie från fyra fokusgrupper ur tre olika mellanstadieklasser. 
Det har skett på en skola där skolan och fritidshemmet tillsammans genomfört ett 
äventyrsprojekt, under temat kommunikation. I samband med temauppstarten skickades ett 
informationsblad hem till alla elever i årskurs 4-6. Informationen riktades till föräldrarna och 
innehöll fakta om vad äventyrspedagogik innebär och vad deras barn skulle få göra under tiden 
äventyrsprojektet pågick. 
 
Tillsammans med föräldrainformationen skickades ett missivbrev hem. I missivbrevet fanns en 
förfrågan om intervjutillstånd där båda vårdnadshavarna skrev under. Där gavs också 
information om hur intervjuerna skulle användas som data i vår c-uppsats.  

Innan intervjuerna blev eleverna personligen tillfrågade om de ville delta i 
fokusgruppsintervjun de fick även information om hur den skulle gå till. Där berättade vi att 
intervjun skulle spelas in och att deltagarna skulle vara anonyma i den slutliga 
forskningsstudien. Innan intervjun startade berättade vi vad intervjumaterialet skulle användas 
till, ifall eleverna inte tagit del av informationen som gått hem till föräldrarna. Eleverna 
informerades också om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Vår första intervju användes som pilotgrupp där vi provade två olika inspelningsvarianter, 
kassettbandspelare och Ipad. Ipaden visade sig ge bäst ljudupptagning vilket innebar att vi valde 
att endast använda oss av den fortsättningsvis. Pilotintervjun hölls i ett grupprum som låg 
alldeles intill klassrummen som eleverna vanligtvis vistas i. Eleverna blev lite störda av att det 
passerade kamrater utanför så därför valdes ett personalutrymme till de andra tillfällena för 
gruppsamtalen. Till den första fokusgruppsintervjun hade vi endast förberett en 
inledningsfråga. Detta medförde att elevernas diskussioner avstannade. Vi utvecklade därför 
intervjuunderlaget med fler frågor som vi kunde använda oss av när det uppstod en tystnad och 
för att få ett rikare dataunderlag. Materialet från alla fyra intervjuer har transkriberats och vi har 
haft dem tillgängliga på papperskopior under analysarbetet. De inspelade intervjuerna har 
raderats från Ipaden därför att den används av elever på skolan. Istället förvaras inspelningarna 
på en privat dator.  

Eleverna arbetade under äventyrsprojektet i grupper med cirka fem deltagare per grupp. 
Grupperingar gjordes inom respektive klass, det blev mellan fyra och fem grupper per årskurs. 
Av dessa grupper intervjuade vi endast de där samtliga deltagare hade med ett undertecknat 
intervjutillstånd tillbaka till skolan. Vi valde att få en så jämn spridning som möjligt mellan 
klasserna. En grupp kom från klass fyra, två grupper från klass fem och en grupp från klass sex. 
Första och andra fokusgruppen var fulltaliga från temaarbetets gång vid intervjutillfället, medan 
grupp nummer tre och fyra saknade var sin elev. I andra gruppen fanns det med en deltagare 
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som inte varit med under det avslutande moment ute i skogen vilket kan ha en viss betydelse 
för diskussionerna i gruppen. Sammanlagt har vi intervjuat 17 elever. 
 

Äventyrsprojektets genomförande 
 
För att underlätta för läsaren kommer här en kort sammanfattning av äventyret som ligger till 
grund för fokusgruppsintervjuerna vi genomfört för att få svar på vår forskningsfråga. Hela 
äventyret finns som en bilaga till vår uppsats. 
 
Äventyrsprojektet tillika temat Kommunikation startades upp med att läraren fick ett mail från 
Ericssons kontor i Hongkong. Brevet innehöll en förfrågan till klassens elever om de vill åta 
sig uppdraget att hjälpa Ericssons koncern att stoppa ett attentat. Attentatet skulle genomföras 
av invånarna från planeten Kontikuto, de planerade att förstöra stora delar av mobilnätet på 
Jorden, för att stoppa ungdomars mobiltrafik. Experter på kodning av kryptiska meddelanden 
hade lyckats översätta ett brev som kommit från den okända planeten Kontikuto till engelska. I 
detta brev får eleverna information om hur attentaten är tänkt att genomföras. Eleverna ombeds 
att svara så snabbt som möjligt om de vill hjälpa till.  Ericsson och eleverna håller sen kontakten 
via mail under temats gång.  

Klassernas första uppgift var att dela in klassen i mindre grupper om cirka fem deltagare. Det 
är sen dessa grupper som skall samarbeta och förbereda sig inför det avslutande äventyret, och 
de skall också utföra andra uppgifter som de tilldelas. Ericsson skickade en bilduppgift till 
eleverna som gick ut på att de skulle beskriva i bild hur viktig eller betydelsefull mobiltelefonen 
var för dem, via olika bildtekniker. Bilden ska kunna förstås av alla. En annan aktivitet var att 
göra ett diagram på datorn som visar vilka mobiloperatörer och mobilmärken som är vanligast. 
Grupperna skulle även träna på faror som kunde tänkas dyka upp när de var ute i skogen och 
desarmerade mobilnedsläckaren. En av dessa faror var de utsända vakterna som vakar över 
skogen där mobilnedsläckaren är placerad.  När Ericsson ansåg att eleverna var tillräckligt 
förberedda fick de en starttid per grupp när de skulle bege sig ut i skogen och slutföra sitt 
uppdrag. 

Etiska ställningstaganden 
 
Till grund för våra etiska ställningstaganden har vi använt oss av Vetenskapsrådets (1990) 
rekommendationer. Fyra principer och riktlinjer som Vetenskapsrådet anser att informanterna 
ska få information om är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Vi har följt vetenskapsrådets etiska regler vilket innebär att både elever och 
vårdnadshavare fick information om studiens syfte via missivbrevet som skickades hem. 
Eleverna blev även informerade innan fokusgruppsintervjun startade. Både elever och 
vårdnadshavare har fått ge sitt medgivande till intervjun. Allt material behandlades 
konfidentiellt vilket innebar att anonymitet utlovades. Eftersom som våra namn och arbetsplats 
finns namngivna på intervjutillståndet och även vilka klasser som tillfrågas kan anonymiteten 
vara svår att skydda. Därför är det inte enskilda elevers åsikter som lyfts fram i studien utan 
fokusgruppens gemensamma ståndpunkt. Inga namn eller platser kommer att nämnas i vår 
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studie av oss och det transkriberade materialet kommer att förvaras säkert. Uppgifterna som 
samlades in har endast använts i denna studies forskning.  

Inom all forskning ställs frågan om metoden som används är etiskt rätt (Wibeck, 2010).  Wibeck 
anser att en fokusgrupp kan vara etiskt riktig för att deltagarna kan komma till tals på sina egna 
villkor och säga sin åsikt.  Deltagarna får upplysning om att allt material som spelats in förvaras 
säkert. Vi kan dock inte garantera att det som sägs under intervjun inte förs vidare av deltagarna 
i gruppen. Just detta är ett etiskt problem vid fokusgruppsintervjuer. Däremot kan intervjuaren 
garantera att denne inte röjer någon av deltagarnas identitet eller något uttalanden i gruppen.  
 

Transkription och analys 
 
Både enskilt och tillsammans har vi gått igenom vårt transkriberade material som sammanlagt 
blev 43 A4-sidor. Vi valde att analysera materialet utifrån fyra begrepp: aktivitet, interaktion, 
redskap och upplevelser. Varje område markerades med en egen färg i det transkriberade 
materialet. Vi kallade grupperna för grupp ett, två, tre och fyra. Tillsammans markerade vi i 
texten uttalanden som var relevanta till vår forskningsfråga. Vi sökte efter mönster och 
skillnader. Wibeck (2010) anser att det är just detta som är en av fokusgruppmetodens idéer. Vi 
samlade sedan ihop alla uttalanden om exempelvis interaktion och jämförde de olika grupperna 
för att vidare kunna utläsa likheter och skillnader men också för att dokumentera oväntade 
uttalanden eller avvikelser. Elevernas uttalanden har inte markerats som enskilda (med namn) 
eller utifrån kön som pojke/flicka, utan endast som elev. I vårt material kunde vi tydligt utläsa 
vad intervjuare respektive elev sagt. Observationerna som vi gjort under intervjutillfällen 
handlar om hur interaktionen i gruppen lyftes fram, d.v.s. hur de förhöll sig till varandras 
uttalanden samt hur de påverkade och stöttade varandra. 
 

Studiens trovärdighet 
 
I kvalitativa studier och fokusgrupper finns en svårighet att uppnå reliabilitet då olika individer 
tolkar och förstår samma sak på olika sätt och därför kan ha svårt att komma fram till samma 
resultat, menar Wibeck (2010). För att få en hög trovärdighet har vi både antecknat och spelat 
in respondenternas svar, för att kunna följa upp med frågor om vi missat något.   

Resultatet blir mer tillförlitligt om analysen görs systematiskt. Ett systematiskt tillvägagångsätt 
har till syfte att påminna om arbetsgången men också visa att forskaren varit noggrann, menar 
Wibeck (2010). För att uppnå hög trovärdighet har vi analysera resultatet enskilt och sedan 
sammanställa och jämfört våra tolkningar för att se om vi båda fastnat för samma saker.  

Vi har varit noga i intervjusituationen att inte uttrycka våra egna uppfattningar. I det 
transkriberade materialet har vi dock funnit flera ledande frågor som kunnat påverka elevernas 
svar.    

Vi gjorde en testintervju för att stärka studiens trovärdighet ytterligare. Där såg vi om frågorna 
gav svar som motsvarade vårt syfte med intervjun och vi fick träna oss i rollerna som moderator 
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och observatör. Frågeguiden omarbetades något och vi skapade möjlighet för högre reliabilitet. 
Eftersom vi formulerat frågeguiden så att elevernas svar stämmer väl överens med vårt syfte 
anser vi att studien har en hög validitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Resultat 
 
Under resultat kommer vi presentera det som varit mest betydelsefullt för studiens 
frågeställning. De fyra områden som kommer att tas upp är aktiviteten som eleverna får uppleva 
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under äventyret, interaktionen elever emellan, redskap som används och upplevelsen där 
fantasin spelar en betydande roll. 
 
Aktiviteten 
 
I det följande beskrivs elevernas beskrivningar av äventyrspedagogiken som aktivitet. I vår 
analys framgår tydligt hur aktiviteten ute i skogen, det avslutande momentet på temat väcker 
den största och mest minnesvärda upplevelsen. Genomgående upplevde eleverna 
äventyrspedagogiken som något positivt. Ett tema som är centralt i diskussionerna är vakterna, 
spänningen inför att få träffa dem, mötena med dem och även deras agerande. Även 
tidsaspekten är ett ämne som lyfts fram. De flesta upplever det positivt att det inte fanns någon 
bestämd tid till aktiviteterna och att de fick använda den tid som behövdes. Ytterligare en 
aktivitet som samtliga grupper beskriver är äventyrsprojektets inledande momentet, brevet från 
Ericsson. Vi ser i denna aktivitet en skillnad mellan yngre och äldre elever. Det är endast de 
äldre eleverna som antyder att det kändes lite barnsligt.  Eleverna från samtliga grupper nämner 
att det fanns olika uppfattningar om sanningshalten i brevet som eleverna fick och där de även 
skulle ta ställning till om de ville anta uppdraget. I en av fokusgruppintervjuerna lät det så här: 
 

Elev  Det var läskigt, jag trodde det var sant först. 
Elev  Ja det var det… man blev liksom rädd typ. 
Elev Vi blev så förvånade och visste inte vad vi skulle göra. Vi ville skicka 

in för att vi ville se vad som hände. 
Tystnad…… 

Elev  Det var lite spännande och se vad som skulle hända om man tacka ja 
till det och se vad som hände sen. 

 
Skolan är en plats där eleverna är vana vid sanning och fakta och därför kändes det främmande 
för vissa när gränsen mellan fantasi och verklighet inte var tydlig. Strandberg (2006) menar att 
den kulturella kontexten har en stor betydelse för eleverna. Läraren är en del av den kulturen 
och eleverna var inte vana vid att undervisningen genomfördes på detta viset. Därför uppstod 
ett tvivlande på om detta verkligen var på riktigt och de visste inte hur de skulle agera. 

Det visade sig att de allra flesta tackade ja ganska omgående och de få som valde att avstå 
ångrade sig och önskade redan efter någon dag att få vara med. I Kolbs teori belyses Deweys 
teorier om skolans uppgifter. Han menar att uppgifterna måste väcka nyfikenhet och engagera 
känslorna. Uppgifterna måste även ses som en personlig angelägenhet för att skapa engagemang 
(Stensmo, 1994). De intervjuade eleverna visar tydligt att det väcktes en nyfikenhet som ledde 
fram till att de ville anta uppdraget. Denna nyfikenhet gav också ett engagemang i temaarbetet. 

Interaktion 
 
Vi har analyserat det som sagts i fokusgruppsintervjuerna om interaktion, med utgångspunkt i 
ett sociokulturellt perspektiv där tonvikten ligger på samspelet i gruppen. Samspelet och 
interaktionen elever emellan är en central del i äventyrspedagogiken. 
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Vi har sett ett mönster som är samstämmigt i alla intervjuade grupper. Det sker när 
gruppmedlemmarna ställs inför en uppgift som de ska klara eller träna på inför äventyret. 
Eleverna följer ett mönster där alla kommer till tals med en personlig önskan/ åsikt och sen 
följer en diskussion om deras olika kompetenser och lämplighet och sist eventuellt lottning. 
Alla intervjuade var överens om att tillvägagångsättet var bra. De var också eniga om att de 
måste prata mycket med varandra i gruppen för att komma till ett gemensamt beslut.  
 
Sammantaget blir grupperna väldigt engagerade och berättar med inlevelse när de återberättar 
upplevelserna i skogen igen. Det är ett tydligt vi i gruppen och de lyfter varandras kompetenser.  
 
Det som skiljer grupperna åt är en matematikuppgift. En grupp från klass fyra har tidigare inte 
arbetat med diagram på datorn. De var också den enda grupp som gjorde uppgiften tillsammans. 
I nedanstående citat reflekterar de under intervjun hur de lärt sig med hjälp av läraren, en mer 
kunnig person.  
 

Intervjuare Har ni gjort diagram förut? 
Elev  Nej 
Elev  Ja men inte på datorn, 
Elev  Nej,  
Elev  Nä, och inte så här i grupp 
Elev  Nä det har vi inte gjort i fyran 
Intervjuare Men kunde ni lösa den uppgiften då? 
Elev  ja (instämmer alla i gruppen) 
Intervjuare   Fast ni inte gjort diagram förut? 
Elev  Ja lärare A. visade oss,  
Elev  Lärare B. visade oss 
Intervjuare Då satt ni fyra tillsammans och gjorde det 
Elev  ja (alla instämmer) 
Intervjuare Kommer ni fortfarande ihåg hur man gör? 
Elev  ja  
Elev  ja lite  
Elev  Inte helt  
Elev  Nästan 
Intervjuare Men om ni alla fyra skulle göra det igen skulle ni då klara det 

tillsammans 
Elev  ja det tror jag nog om man så här tänker efter väldigt noga så då 

skulle vi nog klara det. 
Intervjuare  Ni skulle klara det tillsammans. 
Elev   Ja, mmm jag tror att när man sitter vid datan då kommer man nog på 

det mesta. Alla instämmer. 
 

Det framkommer av ovanstående citat att eleverna är osäkra på att klara uppgiften enskilt men 
tillsammans i gruppen känner de en trygghet och självsäkerhet. 
Säljö (2000) menar att det ofta ser ut så här i samhället och skolan. Elever kan följa med om de 
får handledning, men det kan dröja tills de klarar det på egen hand. Eleverna reflekterade och 
diskuterade hur de gått tillväga och hur de tillsammans kan klara uppgiften igen. De ger förslag 
på olika strategier. ”I ett sociokulturellt perspektiv betonas sambandet mellan tänkande och 
kommunikation. Genom att delta i kommunikation med andra människor kan individer ta till 
sig nya sätt att tänka, resonera och handla” (Säljö, 2000, s.115).  
 

24 
 



Något som väckte vårt intresse var att alla elever upplevde sig delaktiga i diagramuppgiften 
trots att de inte arbetade med den vid datorn utan endast talade om vilken mobiloperatör de hade 
i familjen. Säljös (2000) förklaring till att elever kan känna sig delaktiga är att de har blivit 
tillfrågade om sin uppfattning i en fråga och det svar som de ger måste ses som ett uttryck för 
vad som i allmänhet kallas för social interaktion. 
 
Eleverna upplevde att de kunde påverka och göra val i gruppens gemensamma arbete. Till 
skillnad mot upplevelsen i skogen, där upplevdes ingen möjlighet till påverkan, när de mötte 
vakterna. I skogen upplevde de istället en osäkerhet som bidrog till spänning, eleverna förde 
långa diskussioner om vakternas utseende och beteende.  
 

Elev  Man visste ju inte hur vakterna såg ut eller man tänkte hur ser dom ut?  
Elev  Vi gick ju så här till församlingshemmet då var det en röd och en svart 

jacka och vi trodde att det var vanliga människor som var ute och gick, 
Elev  Ja men det var vakter.  
Elev  Sen så gick dom emot mig i skogen då tänkte vi, vi bara, äh vi tror inte 

det men sen gick vi vidare och så var det typ en liten kulle och där stod 
två stycken vakter också så vi blev omringade.  

Elev  Dom var så skumma….  
 
Eleverna samtalar mycket om det för dem okända och mystiska vakterna. Det bidrog till 
sammanhållningen i gruppen och den affekt som uppstod under samtalet smittade av sig. Säljö 
(2000) menar att när individer samtalar med varandra får de tillgång till andras tolkningar och 
kognitiva ansträngningar. Genom samtalen kan eleverna bygga vidare på varandras tolkningar 
och skapa och upprätthålla en gemensam förståelse (Säljö).  

 
 

Redskap 
 
Redskapen har betydelse för elevernas uppfattning om Äventyrspedagogiken.  Det är något som 
vi sett i intervjuerna eftersom samtliga grupper diskuterar projektets olika redskap. 
Elevgrupperna nämner inte alltid samma verktyg eller berör dem lika mycket. Ett redskap som 
samtliga talar om är det inledande brevet. Brevet var skrivet på engelska, något som inte alla 
lade lika stor vikt vid. Här framkommer en skillnad på äldre och yngre elever ”stod det på 
engelska” nämner de äldre eleverna lite förvånat. I en av de yngre elevernas grupp lät det så här 
när det inledande brevet diskuterades: 

 
Elev Roligt att det var på engelska (här är det många som talar i munnen på 

varandra). 
Intervjuare  Förstod ni vad som stod? 
Elev Ja det var lite som en utmaning, allvarligt eller så (de fyller i ett ord 

var) och det var roligt att de pratade engelska. 
Intervjuare Det kändes allvarligt. 
Elev  Ja. 
Intervjuare Den första uppgiften på engelska hur löste ni den då? 
Elev  Vi så här räckte upp handen, jaa, och så fick man säga, den som visste. 
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Det framgår av ovanstående citat att brevet var ett redskap som framkallade känslor som också 
gav spänning. Eleverna nämner att de ser det som en utmaning, något som de ville engagera sig 
i, vilket är en förutsättning för lärande. De uttalar att de förstod vad som stod i brevet med hjälp 
av deras gemensamma kunnande. Den sociokulturella teorin menar att vi i alla situationer har 
möjligheter att utveckla och ta till oss kunskaper och erfarenheter från andra (Kroksmark, 
2003). Det är sådana här situationer som Vygotskij ser som kärnan i lärandeprocessen där ett 
tydligt samarbete mellan elev och elev och även mellan lärare och elev finns. Det engelska 
brevet kan ses som en artefakt som skapade en utvecklingsmöjlighet. 
 

Ett annat verktyg som eleverna nämner var skyltarna som varnade för faror. Dessa skyltar är 
något som alla grupper diskuterar. De talar om både träningstillfället och om de verkliga 
skyltarna ute i skogen. Det framgår tydligt att det upplevdes bäst att få träna utomhus i autentisk 
miljö. När eleverna får möjlighet att reflektera över dessa skyltar framstår det för dem ett 
lärande. De ser att träning ger färdighet. Här följer några sekvenser och kommenterer från en 
intervju. 

Intervjuare Sen kom det träningsuppgifter ni skulle träna på inför äventyret, hur 
gick det? 

Elev  Jag tyckte att det var krångligt med dom där beskrivningarna man fatta 
liksom inte, men sen när man var ute på uppdraget så blev det bättre. 

Elev  Det gick inte så bra, för vi kom inte överens vad vi skulle ha för tecken 
och så…. 

Elev  Sen när vi väl hade bestämt oss blev det lite larv. 
Intervjuare Vad var det som blev lite larv? 
Elev  Alla (svarar många). Vi försökte ……. Så att alla skulle vara tysta men 

det gick inte så bra. 
Intervjuare Var träna ni på det? 
Elev  Vi träna på torget (en plats inne i skolan), cafeterian…ja 
Intervjuare Bara inomhus. 
Elev  Ja, nej. 
Elev  Utomhus också. 
Intervjuare Var var det bäst att träna? 
Elev  Ute (svarar många). 
Intervjuar  Hur kan det komma sig? 
Elev  Mer verkligt. 
Intervjuare Var det viktigt med det här förarbetet ni gjorde innan? 
Elev  Jaa (från flera) om vi hade gjort det här direkt hade vi inte fattat nåt. 
Elev  Nää.  

 
Det framgår av ovanstående citat att eleverna kände att de hade tillgång till de artefakter som 
behövdes för att träna inför äventyret. De språkliga redskapen användes på ett sådant sätt att 
eleverna kände en frustration över att det inte samtalades om det som behövdes. Under intervjun 
uppkommer en reflektion om uppgifter som skulle tränas in för att de sedan skulle finnas 
tillgängliga som inre minnesbilder. Det är en sådan lärprocess som kan ta tid enligt Vygotskij. 
Eleverna ser att det behövdes träning för att få en bestående kunskap, utan träning ingen 
färdighet är något som framstår för eleverna under intervjun.  Dessa reflektioner går att koppla 
till Kolbs inlärningscirkel. Här startade lärprocessen i en abstrakt begreppsbildning, vilket gav 
upphov till vissa svårigheter att förstå. När eleverna sedan fick träna aktivt framgår det att 
eleverna uppskattade att få träna i en autentisk miljö. Ute i skogen under själva äventyret kom 
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sedan den konkreta upplevelsen som vid reflektion gjorde lärprocessen synlig. Reflektivt 
tänkande är något som lyfts i Kolbs teori, att reflektera över händelser och att se dess 
konsekvenser kan ge ny kunskap. När eleverna återupplever och reflekterar över sina 
upplevelser kommer en förståelse av att förkunskaperna behövdes. 
 
 

Upplevelsen 
 
Eleverna upplevde äventyrspedagogikens arbetssätt som positivt och roligt. De beskriver det 
som ”något nytt”, ”något annat” eller ”inte som vanlig skola”. Några elever upplever det som 
att de slipper skolan, eftersom de får vara i skogen och röra på sig. Det upplevelsebaserade 
lärandet är betydligt bredare i sin undervisning än vad som vanligtvis associeras till skola.  

Eleverna tyckte att det avslutande äventyret i skogen var mest spännande och roligt, vilket också 
diskuteras mest under intervjuerna. Det framkom att eleverna kunde se vikten av att ha tränat 
innan äventyret. Arbetsuppgifter och övningar som eleverna gjorde kändes meningsfulla 
eftersom de var nödvändiga för det slutgiltiga uppdraget. Motivation är en stark inre drivkraft 
för inlärning, menar Gärdenfors (2010). Han menar att när en människa drivs av en inre 
motivation då drivs hon/han av aktiviteten i sig som ger tillfredsställelse.  

Eleverna diskuterar och reflekterar över träning och samspelet i gruppen. 

Elev  Det är roligt när det händer saker, som att man bara inte går en 
promenad och så typ vakter och så, snubbeltråd. 

Intervjuare Var det viktigt med det här förarbetet ni gjorde innan? 
Elev  Jaa (från flera) om vi hade gjort det här direkt hade vi inte fattat nåt. 
Elev  Nää  
Elev  Det va viktigt att veta typ allting, man skulle veta det där med skyltarna 

det va svårt att komma ihåg vad de va typ..ja… 
Intervjuare Hur gjorde ni då? För att komma ihåg allting 
Elev  Eller det va bara en del som kom ihåg och så fick man tänka lite…men 

vi kunde det rätt snabb. Vi tränade in dom och klassläraren hjälpte oss. 
Elev  Vi tänkte mest på att framåtspanare skulle kunna dom, den varna ju för 

vakter och allting typ. 
Intervjuare Vad tur att inte den var sjuk då.  
Elev  Jaa 
Intervjuare Kändes det ok att dela på ansvaret. 
Elev  Ja (mummel) skulle man kunnat allting själv skulle det nog 

kännas…eller krångligt.  
 
Eleverna poängterar upplevelsen att det händer något. De beskriver att det känns på ett 
annorlunda sätt när de förbereder för någonting. De har en insikt i att utan övning hade de inte 
haft någon möjlighet att delta i uppdraget dvs. inte fattat. De reflekterar över uppgiftens struktur 
och skapar tillsammans en strategi för hur de ska lyckas komma ihåg alla moment. De upplever 
det positivt att dela på ansvaret. Enligt Kolb (1984) är upplevelsebaserat lärande antaganden att 
idéer och tankar formas och omformas genom erfarenheter och där kunskaper testas genom nya 
upplevelser och erfarenheter.  
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Vakterna som finns med i skogen är okända, oförutsägbara och mest spännande. Det är också 
på vakterna som eleverna har flest synpunkter. Samtliga elever talar med spänning om vakterna, 
både inför och under mötet med dem. Nedan följer ett utdrag ur elevernas konversation när de 
förstått vad som väntar dem i det slutgiltiga uppdraget. 
 

Intervjuare Var ni nervösa innan? 
Elev  Ja lite 
Elev  Det pirra i magen man undra vad som skulle hända 
Elev  Lite mer när dom sa att fanns vakter 
Intervjuare Var det otäckt pirrigt eller spännande pirrigt? 
Elev  Spännande (från flera) 
Elev  Lite både och tyckte jag 
Elev  Ja så där att ….. oj vad händer om de tar oss, Gud va gör vi då . Usch 

va läskigt men gud det är inte på riktigt men spännande 
Elev  Man tänker på både och liksom. 

 
Eleverna engageras känslomässigt med den spänning och ovisshet de upplever. De fantiserar 
och funderar vad som kan hända och letar efter en strategi. Samtidigt som de vet att det inte är 
på riktigt grips de av fantasins magiska kraft. Alla former av skapande fantasi innehåller 
affektiva delar menar Vygotskij. ”Det betyder att varje fantasiskapelse återverkar på våra 
känslor, och om skapelsen i fråga inte själv skulle stämma med verklighetenen, så är ändå den 
känslan som den framkallar en verklig, reellt upplevd känsla som omfattar människan" 
(Vygoyskij, 1995 s.24).  
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7. Diskussion 
 
Elevernas uppfattning av Äventyrspedagogiken som helhet var mycket positiv. De berör det 
som ett nytt sätt att arbeta i skolan. Det beskrivs som något nytt, annorlunda och spännande. 
När skolarbetet flyttas från klassrummet ut i skogen ser eleverna möjligheter till rörelse, vilket 
de upplevde positivt. De uppskattade också att få en aktivitet som de på egen hand utan lärare 
fick utföra. Gärdenfors (2010) menar att eleverna bör få uppdrag som de kan klara på egen hand 
för att öka lusten till lärande.  
 
Eleverna samtalar om de gemensamma upplevelserna, vilka känslor som väcktes och tankar de 
haft under projektets gång. Eleverna är tidigare vana vid samarbete i undervisningen men enligt 
vår tolkning lyfter de samarbetet här på ett nytt sätt. Under uppdraget upplevde de samarbetet 
på ett djupare plan eftersom de var beroende av varandra och såg betydelsen av varandras olika 
kompetenser. Vi kommer att i nästa avsnitt föra en diskussion utifrån studiens resultat i 
förhållande till, fantasi, verklighet och lärande, ett annorlunda arbetssätt samt samarbete mellan 
pedagoger. 

 

Fantasi – verklighet – lärande  
 
Flertalet elever anser att fantasi behövs för att det ska bli roligt med äventyrspedagogik. Skolan 
handlar inte bara om matematik och svenska förklarar eleverna utan det kan innehålla lite skoj 
också. De äldre eleverna i studien är mer tveksamma till fantasi i äventyrspedagogiken. De är 
rädda för att det ska bli barnsligt. Några var först tveksamma till att delta i själva äventyret. 
Detta var något som de uttalade såväl verbalt som fysiskt genom att de talade om spänning och 
action och samtidigt himlade med ögonen.  De lät oss förstå att det var på gränsen till barnsligt. 
Trots medvetenheten om gränsen mellan fantasi och verklighet har eleverna svårt att motstå att 
ryckas med i fantasins magiska värld. 

Det framgår i vår studie att eleverna inte ser fantasin som en naturlig del i skolans verksamhet.  
Studien övertygar oss att det finns stora möjligheter till lärande med fantasins hjälp, men det 
gäller framför allt att tydliggöra det för eleverna så de kan se sitt eget lärande. Ett exempel på 
detta observerade vi när eleverna tillsammans tränade motiverat inför äventyret och hade roligt, 
därför upplevde några att det inte var en skollektion. Sandberg (2008) förklarar det med att 
"utomhusaktiviteter har en stark koppling till rekreation och nöje medan inomhus aktivitet är 
kopplade till lärande" (s. 157).  

Säljö (2000) menar att för lite äldre barn är det mer motiverande att tävla och konkurrera med 
andra, medan det för yngre barn är mer välbekant att leka och fantisera. Äventyrspedagogik är 
en kombination av lek och utmaning där uppdraget kan ses som en tävling eller uppdrag som 
ska lösas. Tävlingsmomentet är något som görs gemensamt. Grupperna tävlar dock inte mot 
varandra utan alla grupper står i enad front mot det "onda" som exempelvis kan vara ett hot mot 
människor och miljö. 
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Den svenska skolan och samhället står för trygghet och allas lika värde. Därför ska tävlingar 
undvikas i skolsammanhang det kan leda till att elever känner sig misslyckade, osäkra och får 
en sänkt självkänsla. Ändå är tävlingar något som inte går att helt undvika. Skolan kan hantera 
det på olika sätt exempelvis genom att eleven får tävla mot sig själv och i olika uppgifter 
förbättra sitt eget resultat. Tävling är också något som verkar som motivationshöjare hos 
framför allt äldre elever (Säljö, 2000). En grundsten i äventyrspedagogiken är 
samarbetsövningar som går ut på att alla ska lyckas. Övningarna är upplagda på ett lekfullt sätt 
med fantasins hjälp. Fantasin har inga tydliga gränser på vad som är rätt eller fel. När övningar 
är på låtsas behöver ingen bli arg eller ledsen över att ha misslyckats för det är inte på riktigt. 
Likheter kan dras vid ett dataspel. Det kan vara frustrerande att börja om på dataspelet ännu en 
gång men möjligheten finns alltid. Ett prov som misslyckas i skolan är gjort och det får ett 
betyg. I vissa fall får eller tvingas eleven göra om provet. Detta sker dock inte med samma 
lätthet som dataspelaren upplever när hon/han strävar efter att nå en högre nivå i spelet. 
Gärdenfors (2010) anser att skolan har mycket att hämta från dataspelens värld. Han menar att 
dataspelen lyckas fånga barnens intresse och tar till vara deras nyfikenhet samt motiverar dem 
hela tiden att ta sig vidare. 

Hur kan då äventyrspedagogikens kreativa och fantasifulla värld översättas till skolans 
teoretiska faktakunskap och tvärt om samtidigt som läraren fortsätter att sätta betyg? Gärdenfors 
(2010) menar att skolan bör vara försiktig med yttre motivation, såsom betyg eller belöningar. 
Han menar att det behövs ibland men används den fel kan den ta död på den inre motivationen 
som är ett måste för ett bestående och meningsfullt lärande. Tornberg (1993) menar att skolans 
främsta uppgift är att se till att eleverna är motiverade. De skall känna arbetslust, ha roligt och 
trivas. Kan ett varierat arbetssätt vara en lösning? Är skolan spännande att gå till eller vet 
eleverna vad som skall hända dag efter dag? Detta är frågor som Ingelman menar att 
pedagogerna bör diskutera. Han menar att vi alla har ett behov av spänning och att något nytt 
oförberett ska hända.  

 

Annorlunda arbetssätt 
 
De största skillnaderna eleverna kan se och uppleva är att de får arbeta mer praktiskt och 
tillsammans i grupp. De uttrycker att de fick diskutera mer i gruppen och de fick reda på vad 
övriga i gruppen tyckte och ansåg sig vilja göra. Eleverna upplevde beskrivningarna i uppdraget 
som svåra, men också att de blev hanterbara när de fick utföra dem praktiskt. Det framgår av 
studien att både teori och praktik behövde tillämpas. Läsförståelsen var en viktig del av 
uppdraget. Eleverna skulle tillsammans läsa och förstå vad som skulle utföras och vara eniga 
om att de förstått meddelandet på samma sätt Det krävdes ett stort mått av samarbete. Guvå 
(2006) menar att kunskapande är en interaktionistisk process som sker mellan människor och 
därför kräver både vilja och förmåga att samspela med andra. 
 
När eleverna blir intervjuade om äventyret uttryckte flertalet eleverna inledningsvis sitt 
personliga tyckande och tänkande, men mot slutet av äventyret talar alla grupper om ett vi, vi 
såg, vi bestämde, vi diskuterade osv. För att ett grupparbete ska bli lyckat krävs att eleverna blir 
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ömsesidigt beroende av varandra och att de arbetar med uppgifter som kräver diskussion 
(Forslund Frykdal, 2008). Uppgifterna som diskuteras i gruppen ska inte ha givna "rätta" svar 
utan det är kreativiteten och diskussionerna där alla kommer till tals, menar Forslund Frykdal 
som är betydelsefulla. Det kan upplevas som ovant att få komma med egna tankar och 
funderingar i stället för rätta svar. Det kan vara nog så svårt att enas om ett tillvägagångssätt. 
Studien visar att eleverna utvecklas som individer i gruppen. De talar först om upplevelsen 
utifrån sig själva till att sedan tala om ett vi där de framför gemensamma tankar och upplevelser. 
Vi tolkar det som ett bevis på att de känner trygghet i gruppen. 
 
I praktiskt arbete där eleverna utför arbete tillsammans ska de kunna inspireras och få idéer av 
varandra, då kallas det inte fusk eller att tjuvtitta. Traditionellt arbetar eleverna mycket 
individuellt i skolan. Forslund Frykdal (2008) menar att skolan är en av de få verksamheter där 
grupparbete inte prioriteras. Hon refererar till forskarna Johnsson och Johnsson(1997, 2002, 
2007) som menar att ett modernt samhälle inte kan utvecklas om inte elever lär sig att 
samarbeta. 
 
Gruppindelningen som gjordes i klassrummen inför projektet som ligger till grund för vår studie 
gjordes på olika sätt i klasserna. Vissa gruppindelningar gjordes av eleverna själva, medan 
andra styrdes upp av läraren. Det är viktigt att skolan hjälper eleverna att trivas och arbeta i 
formella grupper och inte i informella. Eleverna behöver kunna arbeta tillsammans med alla 
kamrater och inte bara med vissa utvalda. Med formella grupper menar vi grupper som är 
sammansatta av pedagogen och är synliggjorda i klassrummet. Den informella däremot är 
sammansatta av eleverna själva. I den informella gruppen krävs ofta speciella kvalitéer för att 
få delta, och här finns stor risk för utfrysning av vissa elever. De formella grupperna har ofta 
både en pedagogisk och en social funktion som vill visa allas lika värde och att alla kompetenser 
behövs, något som skolans värdegrund har i uppdrag att förmedla (Skolverket, 2011). 
 
Eleverna behöver kunna arbeta ihop med många olika slags människor för att senare i livet 
kunna passa in i arbetslag som finns på marknaden (Ingelman, 1996). Vi kan inte välja 
arbetskamrater utan vi får arbeta där det finns behov av arbetskraft. Eleverna visar under 
intervjuerna exempel på hur de lyckats att få till ett fungerande samarbete för att kunna utföra 
de uppgifter som behövdes. Det visade sig att det inte alltid var lätt fast de kände varandra 
innan. Det framkommer att de har en vana av att arbeta i grupp men här blev samarbetet provat 
på ett annorlunda och djupare sätt.   
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Samarbete mellan pedagoger 
 
Vi tror att nya arbetssätt/metoder är bra, där fler pedagogiska kompetenser kommer till nytta 
och där pedagogerna har en samsyn. Johansson (2011) menar att samarbete är en resurs. Alla 
pedagoger bör låta eleven stå i fokus och sätta dennes behov och intresse främst. Han poängterar 
också att det har stor betydelse för ett gott resultat att det avsätts tid och gemensamma 
planeringar skola/ fritidshem. Tid skall även finnas för diskussioner om hur samarbetet ska 
utformas och för förberedelser. Inom skolan finns kompetenser som klasslärare, lärare med 
praktisk estetisk inriktning, fritidslärare och förskollärare. Det finns alltså förutsättningar för att 
ge eleverna olika undervisning och undervisningsmetoder. Hur utnyttjar vi då dessa resurser? 
Ett sätt kan vara att arbeta med Äventyrspedagogik anser vi efter att ha genomfört den här 
studien och därmed tydligt sett ett exempel på bra samarbetsmetoder som kommer eleverna till 
gagn.  
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8. Metoddiskussion  
 
När vi tittade på vår empiri såg vi att fokusgrupper var rätt metod som vi valt. En fördel med 
denna metod är den tillgång till varandra som eleverna hade under intervjuns gång. Vi 
observerade hur de tillsammans kom ihåg och hur de hjälptes åt att komma fram till svar och 
slutsatser. Eleverna intervjuades i de grupper som de arbetat i under projektets gång, vilket var 
en förutsättning för att de skulle kunna hjälpas åt med minnet av just denna upplevelse. Wibeck 
(2010) ser det som en av fokusgruppens fördelar att deltagarna kan dela tankar och erfarenheter 
med varandra.  Reflektionens betydelse är något som ofta framhålls inom äventyrspedagogiken 
något som även framkom tydligt i vårt metodval. Under intervjuerna gavs eleverna tillfälle att 
reflektera över sina gemensamma upplevelser, vilket synliggjorde lärandet som de inte hade 
reflekterat över innan. 

Eftersom fokusgrupper är en metod som enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) ligger mitt 
emellan intervju och observation hade vi nytta av såväl intervju som observation när vi 
analyserade vårt resultat. En annan fördel under intervjuerna var att vi var två stycken som 
kunde hjälpas åt att både observera och leda diskussionerna. Det var inte bara det transkriberade 
materialet som kom till andvändning under analysarbetet utan även observationerna, där det var 
samspelet mellan deltagarna som var i fokus. Blickar och samtyckande nickar är något som 
också bidrar till kommunikationen. Allt vi gör eller inte gör innehåller budskap och tolkningar 
(Nilsson & Waldermarson, 2007). En samtyckande nick kan bidra till delaktighet i 
diskussionen, något som vi hade missat om vi inte hade använt oss av fokusgrupper. Vi anser 
att valet av fokusgrupper passade bra till våra valda teorier som båda lyfter interaktions 
betydelse för lärandet. 
 

Förslag till vidare forskning 
 
Vi anser att vi fått svar på studiens frågeställningar när vi summerar resultatet av vår studie. 
Eleverna beskriver under intervjuerna sina erfarenheter och upplevelser av 
äventyrspedagogiken. De visar också hur samarbetet upplevdes och de diskuterar problem och 
möjligheter de har ställts inför under pågående projekt. Genom denna studie har vi själva fått 
möjligheter att fördjupa oss kring en pedagogik som intresserar oss och vi ser med detta även 
fler områden som skulle vara intressanta att forska vidare om. 

Genusaspekten är en sådan frågeställning som dykt upp under våra analyser och diskussioner. 
Ser flickor och pojkar på arbetssättet likadant, eller gynnas det ena könet mer än det andra. Ger 
pedagogerna samma förutsättningar till flickorna som pojkarna när uppgifterna introduceras 
och genomförs. Vi har en föreställning om att äventyrspedagogiken är ett könsneutralt 
arbetssätt, men vi har inte fokuserat på genus i denna studie. Det skulle dock vara intressant att 
se om vår tanke stämmer. 
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10. Bilaga 1.  

Föräldrainformation 

Från och med nu och ca en månad framöver kommer vi i mellanstadiet att 

arbeta med temat kommunikation som ett äventyrsprojekt. 

Äventyrspedagogik är ett arbetssätt där eleverna deltar aktivt. Man arbetar 

genomgående i grupper där eleverna tränar på att samspela, diskutera och 

komma överens. Lusten att lära väcks genom att äventyren är spännande 

med konkreta upplevelser som engagerar eleverna. Detta tema bygger på 

en fiktiv story som avslutas med ett actionäventyr ute i skogen. 

 

 Under det avslutande äventyret skall eleverna gruppvis lösa uppgifter i 

skogen. För att ge lite extra ”krydda” åt det hela kommer vi att låta eleverna 

uppleva action och spänning gruppvis i skogen. Hela det här konceptet 

bygger på nyfikenhet och spänning på vad som komma skall, så vi hoppas 

att ni har förståelse på att vi inte kan berätta vad som skall ske under resans 

gång. Är det något ni undrar över så är ni välkomna att kontakta oss.  

 

 

 

Klasslärarna och Annika och Berit på fritids. 
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11. Bilaga 2. 

Intervjutillstånd 
 
I samband med våra studier och avslutande uppsats önskar Berit Kauppinen 

och Annika Ekberg som arbetar på Levene skola, tillstånd att få intervjua 

ert barn i klass 4-6. 

Vi skulle vilja intervjua några elever gruppvis, så som de arbetat under 

perioden med äventyrspedagogik och behöver därför ha målsmans 

underskrift. 

Vi kommer att ställa frågor om hur de uppfattat arbetet med 

äventyrspedagogik under månaden som gått, både det inledande arbetet 

och själva actionäventyret i skogen. Uppgifterna kommer att behandlas 

anonymt. 

Jag ger mitt medgivande för en gruppintervju:  Ja □     Nej □  

 

Elevens namn: _____________________________________ 

 

Vårdnadshavare 1: __________________________________ 

 

Vårdnadshavare 2:___________________________________ 

 

 

Tack på förhand Annika och Berit 
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12. Bilaga 3. 
Mobiläventyret som ligger till grund för vår studie. 

Kära elever i klass 4-6 på Levene skola. 

 

Vi på Ericsson har gjort vissa efterforskningar och då kommit fram till att ni i er klass uppfyller 

kraven som vi behöver för att lösa ett problem som vi fått till vårt kontor i Hong- Kong. Är ni 

villiga att anta denna utmaning svarar ni på detta mail snarast. 

 

Vi har alltså till vårt Hongkong kontor fått ett underligt meddalande. Här kan ni se det 

meddelandet i originalversion. 

 

%))¤”?!*^__:`?(=&%¤==#”!*:_>>&:;`?)(/  =&¤  #”!?: ;**^):;?)&#”!(?*:;?I)¤”!>>:  ;?>> 

%¤”?!_  )/;?%”:_;  ”!(  )/  =%¤  ;Z>?=&¤ ?(&%#”!:   ?=  ``=)(&#:;_X>A#”!  `?;)/ &% ¤#”    

=)( ?:;:Ä_::  =) /%¤#”!??=)(/%#”!!   :;>^`?^*^`?  *^?=)  *^?(/&%¤  _:_:;*^^?`=?`=/&%%¤#”!” 

>Z>Z 

*_:*_:?=)((/&_:;Ä`?=#“!  >Z>#“!(&/%¤%_:; `?=)(/&% ;:`?=/&%¤##                   Ö=)(/¤_:;_ 

 

 

Ericsson har anlitat de bästa chiffertydarna i världen, de finns på Nya Zeeland. Efter en månads 

idogt arbete har de kommit fram till följande. Vi har endast fått meddelandet tolkat på engelska, 

men det är väl inga bekymmer för er. 

 

 

To all mobile operators and mobile manufacturers on the planet Tellus! 

 

We who live on the planet Kontikuto, which orbit is at the same distance to the sun as your 

planet but in another galaxy, have discovered that our planets have an effect on each other and 
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unfortunately not in a good way. We get interference in all our technical equipment. We have 

difficulties to watch TV and our radio stations interfere with each other. Through accurate 

investigations we have found out that it is mobile radiation that causes this. 

 

We have been informed that your use of mobile phones are extreme and we suspect that it is 

the young people on Tellus that use these phones too much. Because of that we have placed a 

machine that turns off all mobile phones that belong to people under twenty years. The phones 

will be turned off Thursday 30th of May at 6 pm. We see no other way to solve this problem. 

 

 

 

 

 

När ni nu vet hur det ligger till förstår ni att det ligger i både ert och vårt intresse att avstyra den 

planerade aktionen. Vi hoppas på ett bra samarbete med er och om ni tackar ja till detta 

erbjudande hör vi av oss så fort vi fått mer information i ärendet. 

 

 

Med vänlig hälsning Gunnar Rolf Ericsson/handläggare 

 

 

PS, det vore nog praktiskt lämpligt att ni delar in er i grupper om ca 4 elever. Namnge grupperna 

med klass och en bokstav, ex 4A. Så blir det lättare för oss att hålla er uppdaterade. 
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Fredag 3 maj 

 

Till elever på Levene skola 

 

Tack till alla elever på Levene skola som antar utmaningen att desarmera mobilsläckaren som 

individerna på planeten Kontikuto har placerat i närheten av er skola. Vi har fått tag i uppgifter 

som styrker att det är frågan om ett större område, med både fällor och larmutrustning, tyvärr 

vet vi inte mer ännu. Det som verkar tydligt är att de har någon sorts karta för att orientera sig 

i området.  Därför är ert första uppdrag att öva er i orienteringskunskap och kompassgång. 

 

Tack för ert deltagande G. R. Ericsson 
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Måndag 6 maj 

Kära deltagare 

 

Vi på Ericsson vill att ni sprider budskapet om hur viktigt ni anser att ert mobiltelefon 

användande är. Vi vill att detta budskap skall kunna nås och förstås av alla människor, även om 

de så är bosatta på en annan planet.  

 

• Ert första steg blir att i gruppen diskutera hur man kan förmedla ett budskap till en annan 

del av världen/universum och samtidigt göra sig förstådd. 

• Vad tycker ni i gruppen, är mobiltelefonen viktig för dig? Vad använder du/ni den till? 

Är ni överens? 

• Ni ska nu skapa en bild som visar vad mobiltelefonen betyder för er eller varför den är 

viktig för er. Är ni inte överens så får ni försöka få med olika bitar så att allas åsikter är 

representerade. 

• Använd er fantasi, bilden ni gör kan skapas av olika sorters färg och material. 

o Exempel på färg: Vattenfärg, akrylfärg (Cromar), pastellkritor och tusch mm. 

o Olika material: Papper (veckotidningar, reklam), tyg och naturmaterial mm. 

o Olika tekniker: collage och tryck mm. 

 

 Lycka till! 

Gunnar Rolf Ericsson 

 

 

 

 

 

5:e meddelandet 
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Kära medarbetare. 

Vi har nu fått vetskap om att man från Kontikuto är intresserade av vilka mobiloperatörer och 

vilka märken på mobiltelefoner som är vanligast hos er. Det blir nu ert nästa uppdrag att 

uppdatera oss här på Ericsson vilka mobiler samt operatörer som är vanligast i ert område. Vi 

vill att ni under veckan gör efterforskningar inom detta och via diagram redovisar era resultat 

till oss. Tips, fråga era vänner och släktingar så många som möjligt. Ni skall redovisa de 4 

vanligaste inom de berörda fälten som efterlyses. 

G. R. Ericsson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:e meddelandet 
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Till våra medarbetare på Levene skola. 

 

Nu har vi endast 4 dagar på oss att desarmera mobilnätsläckaren. Det är alltså snart dags för er 

att slutföra ert uppdrag. Vi anser att uppdraget är av en sådan riskfylld art så att ni behöver 

examineras i era kunskaper som ni fått i uppgift att lära er. Er lärare eller någon annan lämplig 

person skall testa era kunskaper i hur ni tar er förbi utsatta faror och hur ni skall lyckas få tag i 

rätt avstängningskod till mobilnätsläckaren.  

 

Den ansvarige examinatorn meddelar oss via mail när alla är klara/godkända. Då sänder vi mer 

information om tid och plats för utförandet av slutuppdraget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faror – avkodning 

44 
 



Runt övervakningsområdet finns en mängd olika faror och hinder ni kan råka på. Detta är fyra 

som vi lyckats lösa koderna på. 

 

1. Larm- snubbeltråd. Tunn nästan osynlig tråd. När snubbeltråden upptäcks måste hela 

gruppen ta sig under den så försiktigt som möjligt utan att vidröra tråden. Om tråden 

nuddas går larmet och högkvarteret sänder ut vakter som söker av området! 

 

2. Radioaktivitet Varning! Ta motgift.    

 

 

3. Elektromagnetiskt fält: 

Inom en radie av tio meter från skylten finns ett elektromagnetiskt fält. Inom 15 sek ska 

hela gruppen stå i magnetbandet av gummi, bandet ska sitta i midjehöjd, snurra runt två 

varv åt vart håll och transportera er sedan i bandet minst 20m från och förbi skylten. 

Kommer ni förnära eller inte hinner i bandet i tid kan det starka magnetiska strömfältet 

påverka ert minne och ni kan tappa orienteringen. 

 

4. Laserstrålar inom tio meters håll blunda! 

Hela gruppen håller i gummiringen. Endast den som har kompassen kan 

se och leder gruppen som blundar och håller i ringen som led rep. 

Har ni kommit ifrån varandra är det den med kompassen som samlar ihop och 

organiserar gruppen. (Kompassen riktar de farliga strålarna bort från bäraren av 

kompassen). Ni har 20 sek på er att få hela gruppen samlad och hålla i gummiringen. 

Sen kan ni lugnt gå vidare ledda av kompassbäraren. 

 

 

 

Gruppen: 
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Gruppen består av 4-5 deltagare. Var och en ska ha en ansvarsuppgift som har stor betydelse 

för gruppen och ert kommande uppdrag. 

 

1. Framåtspanare: Smyger en bit framför gruppen och spanar på faror och vakter. 

Framåtspanaren ska tillsammans med gruppen bestämma olika tecken för de olika 

farorna och vakterna dessa tecken måste framåtapanaren kunna utantill, ni bör inte 

prata med varandra alls när ni är i skogen för vakterna hör mycket bra. Alltså tecken 

för varje fara så att ni kan meddela gruppen snabbt och tyst! Framåt spanaren bör 

vara modig och ha ett bra minne. 

 

2. Kartläsare: Håller i kartan och har huvudansvar för att ni går rätt. Kartläsaren bör 

ha god kartkunskap och vara ansvarsfull. 

 

3. Kompasshållaren: Är ansvarig för att rätt position tas ut då ni finner en ledtråd, men 

hjälps åt. Kompasshållaren bör vara mycket noggrann.  

 

4. Lagledaren bär resten av utrustningen, ansvarar för att motgiftet tas vid rätt tillfälle 

och att ni håller ihop i gruppen. Tillsammans ska ni hitta på en egen tyst Campo 

som ni utför vid varje lyckad uppgift eller då ni desarmerat en fara. Lagledaren bör 

vara positiv och sammanhållande och peppa sina kamrater i alla uppgifterna. 

 

5. 5:e gruppmedlemmen hjälper lagledaren att bära utrustning och har huvudansvar 

för att det blir rätt kodsiffror ni subtraherar eller adderar, den 5:e deltagaren bör ha 

ett gott minne.  

 

 

 

Vakterna 
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Vakter finns på flera ställen i skogen och rör sig hela tiden. De vaktar mobilförstöraren så att 

ingen ska komma åt den och eventuellt förstöra den. Vakterna är inga utomjordingar utan 

människor som allierat sig med Kontikuto och hjälper dem.  

 

Det gäller för er att följa kartan och passera utan att ni blir upptäckta av vakterna. Skulle ni bli 

sedda ändå gäller det att så snabbt som möjligt gömma er, minst tio meter från stigen eller 

bakom buskage, träd eller större sten. Skulle någon av er inte hinna så kan vakterna helt enkelt 

ta era viktiga tillhörigheter till sitt vaktområde. Ni får sen bäst ni kan försöka hämta tillbaka 

dem i ett obevakat ögonblick. VAR FÖRSIKTIGA! 

 

OBS! Vakterna pratar inte svenska eventuellt engelska men var tysta, säg inget till dem, gör 

istället det de säger till er. 

 

Ledtrådar - koder 

Ledtrådar finns utplacerade i skogen och är utmärkta på er karta. Ledtrådarna är markerade med 

en låg kon och kan förekomma i både röd och gult. Under konen finns koderna som ni måste 

följa noga det finns också falska koder som ni kan råka få om ni inte är uppmärksamma och 

noga i er användning av kompassens riktning! 

 

Exempel på kod kan vara ”V 25” eller ” NO 10” det betyder att koden finner 

ni 25 meter i västlig riktning och nästa kod finner ni 10 meter i nordvästlig 

riktning. Där får ni ett tal som är antingen rött eller blått. Är kodtalet ex 14 så ska ni addera det 

till summan av tal som ni samlat men är talet ex 8 betyder set att ni ska subtrahera det till era 

insamlade och rätt ihop räknade kodsiffror. Ett nytt exempel, låt säga att ni först får 6 sen 54 

sen 21 och slutligen 13, då blir svaret som ni ska sms:a till ericsson för att desarmera mobil 

förstöraren ”26”, 6+54-21-13=26. 
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