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1. Inledning  

Under de tre år som vi har gått vår utbildning till förskollärare har vi både genom vår 

verksamhetsförlagda utbildning och genom litteratur läst och upplevt att utepedagogiken 

i förskolan gjort framsteg som undervisningsform. Vi anser att naturen inbjuder till många 

aktiviteter där både samarbete, rörelse och lek kan förekomma. Vidare kan vi se att i 

utomhusmiljön får både pojkar och flickor lika stort utrymme. Precis som Ärlemalm-

Hagsér (2009) tar upp så bidrar naturen till en mer jämställd miljö där barn får vara sig 

själva, samt att kön och identitet inte blir lika inrutat som i en inomhusmiljö.   

Resultat från studier på ”Ur och skur”-förskolor (där barn mestadels är ute hela dagarna) 

visar att jämfört med ”vanliga” förskolor så har barn både bättre koncentrationsförmåga, 

motoriska förmågor och en lägre sjukfrånvaro (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström, 

2010). Utemiljön blir som ett extra rum där barnen får tillbringa sina dagar och där de får 

möjlighet till att utforska och upptäcka med naturen som ett extra verktyg. Detta har 

därför fått oss nyfikna på att göra vårt examensarbete på en naturförskola, där de arbetar 

med en pedagogik vid namn äventyrspedagogik.   

Sven-Gunnar Furmark är mannen som utvecklat äventyrspedagogiken här i Sverige och 

den benämns även som en helhetspedagogik, då den viktigaste uppgiften handlar om att 

utveckla varje individs kunskap inom olika områden, samtidigt som den utvecklar varje 

enskild individ. Inom äventyrspedagogiken arbetas det oftast i projektform vilket innebär 

att olika ämnen som matematik svenska och engelska hela tiden integreras under de olika 

äventyren.  Två grundtankar i äventyrspedagogiken är att fantasi och spänning hjälper 

barn att lära om det objekt som ska synliggöras, samt att barn lär och utvecklas i grupp 

(Furmark, 1999).  

Ett av områdena i läroplanen för förskolan (2018) handlar om att barnen ska få en 

förståelse för naturvetenskap samt att förskollärarens ansvarar för ”att utveckla ett 

pedagogiskt innehåll och ha miljöer som inspirerar till utveckling och lärande, som vidare 

utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet och håller kvar deras 

uppmärksamhet” (Skolverket, 2018). Ansvaret ligger alltså hos oss som blivande 

förskollärare att ge barnen verktyg och att inspirera till ett lekfullt lärande.   

Helldén et.al (2010) menar vidare att det blir extra viktigt för förskolläraren att väcka 

barnens intresse tidigt för de naturvetenskapliga fenomenen, genom att ge dem 
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upplevelser i naturen där de både får utforska, titta och känna. Forskaren Szczepanski i 

Helldén et. al (2010) menar att olika pedagogiska verktyg kan användas för att hela 

individen ska involveras i ett lärande i utomhusmiljö, och att ett sätt kan vara med metoder 

där berättelser, sagor, drama och äventyr får ett viktigt fokus.  

I den senaste läroplanen för förskolan (2018) fick hållbar utveckling ett större fokus och 

vikten av att barnen lär sig att ta hand om naturen fick en större betydelse i det livslånga 

lärandet (Skolverket, 2018). Lär sig barnen att tycka om naturen kommer de också vilja 

fortsätta ta hand om den. Vidare ska vi även lägga grunden för ett kritiskt förhållningsätt 

och ge barnen en egen tro till deras påverkansmöjligheter (Thulin, 2015).  

Men även om fördelarna med utomhuspedagogik finns där så skriver Thulin (2011) i sin 

avhandling att naturvetenskap står lågt i kurs hos många ungdomar i västvärlden. Även i 

Skolinspektionens (2018) senaste granskning framkommer det att många förskolor i 

Sverige inte uppfyller de krav som finns inom naturvetenskap, matematik och teknik. 

Förskollärarna arbetar generellt med de övriga ämnena i det tematiska arbetssättet men 

naturvetenskapen glöms ofta bort. En anledning kan handla om okunskap inom ämnet 

och att förskollärarna inte har tillräckligt med kompetens och att de därför inte känner sig 

bekväma att undervisa inom området. Vi anser därför att det är av stor vikt att undersöka 

hur naturvetenskapen kan förmedlas ute i verksamheten.   

I den här studien vill vi därför studera en kombination av naturvetenskap och 

äventyrspedagogik. Då en av oss studenter tidigare arbetat på en naturförskola har hen 

kommit i kontakt med äventyrspedagogik och vi finner båda denna pedagogik vara väldigt 

intressant då det inte finns så mycket tidigare forskning inom området.   

1.1 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare kan använda sig av äventyrspedagogik 

för att synliggöra ett naturvetenskapligt fenomen. Fokus kommer ligga på förskollärarens 

förhållningssätt gentemot barngruppen, samt hur barnen reagerar på och tar emot det 

naturvetenskapliga fenomenet.   

• Hur kan äventyrspedagogiken användas av förskollärare i syfte att synliggöra ett 

naturvetenskapligt fenomen?  

• Hur kommunicerar barn och förskollärare i en äventyrspedagogiks aktivitet med 

naturvetenskapligt innehåll?  
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2. Litteraturgenomgång  

I litteraturdelen kommer den aktuella forskningen som berör äventyrspedagogiken att 

redovisas, samt tidigare forskning som ligger till bakgrund för det som ska studeras inom 

det naturvetenskapliga projektet. Litteraturen i studien har sökts ut i databaserna Google  

Scholar  och  Summon  Hkr.  Sökorden  som  använts  är  *utomhusmiljö,  

*äventyrspedagogik, * och träffarna har granskats så att artiklarna i dessa är vetenskapligt 

granskade. Kurslitteraturen från olika terminer i förskollärarutbildningen har också 

använts.   

2.1.1 Naturvetenskap  

Naturvetenskapen handlar enligt Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström (2010) om att 

finna svar på frågor och på ett enkelt sätt förklara hur världen kan beskrivas. Att lära sig 

naturvetenskap handlar om att lära ett nytt språk, uppbyggt av termer, begrepp och olika 

påståenden, samt att få en förståelse för hur allting hänger ihop. Helldén et.al (2010) 

beskriver att varje barn ska ha rätt att möta naturvetenskapens värld och menar vidare att 

det naturvetenskapliga lärandet i förskolan är allmänbildande och ska vara en demokratisk 

rättighet.  

Eshach (2006) förklarar naturvetenskapen som något som kan hjälpa människor att se 

världen på ett speciellt sätt, samt har sitt eget språk, egna begrepp och förutsätter också 

en koordination av teori och empirisk klarhet.   

I en annan artikel av Eshach och Fried (2005) nämns just vikten av att låta de yngre barnen 

få ta del av naturvetenskap så tidigt som möjligt. Anledningarna är att (1) barn tidigt finner 

en naturlig glädje i att observera och tänka kring naturen, (2) det skapar ett intresse för 

naturvetenskap hos barnen när de exponeras för naturvetenskap, (3) tidig exponering av 

naturvetenskapliga fenomen leder till bättre förståelse av det naturvetenskapliga begrepp 

som redan har studerats på ett formellt sätt, (4) användningen av informerat 

naturvetenskapligt språk i tidig ålder påverkar den eventuella utvecklingen av 

vetenskapliga begrepp, (5) barn kan förstå vetenskapliga begrepp och resonera 

vetenskapligt, och (6) vetenskap är ett effektivt sätt att utveckla ett vetenskapligt 

tänkande, inklusive ett kritiskt förhållningssätt.   

Liksom Helldén et.al (2010) så förespråkar Eshach och Fried (2005) ett tidigt möte med 

naturvetenskaplig undervisning så att lusten till att vilja utforska naturen kan skapas.   
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Genom att tidigt få kunskap om naturen skapas också en viss lust till att kunna ta del i 

framtida frågor som rör den egna livsmiljön.  

Gustavsson och Thulin (2017) beskriver hur arbetet med naturvetenskap har utvecklats 

och förskolan i Sverige har historiskt sett i helhet handlat om att arbeta med djur och 

natur. I det övervägande som föregick i läroplanen 98/10 stod även miljöarbetet i fokus 

(SOU 1997:157). Det här lämnade sina spår i läroplanen som från ett naturvetenskapligt 

perspektiv ensidigt förespråkade betydelsen av att barn just utvecklar ett förhållningssätt 

till natur och miljö. Men även att barn förstår sin egen delaktighet i naturens kretslopp 

(Utbildningsdepartementet, 1998).   

I den reviderade läroplanen för förskolan 98/10 (Skolverket, 2010) har det 

naturvetenskapliga perspektivet utvidgats och består nu av ett bredare innehåll och ett 

naturvetenskapligt arbetssätt. Det framgår nu att förskolans personal utöver att arbeta med 

djur, växter och naturens kretslopp även ska stäva efter att varje enskild individ utvecklar 

sin förståelse för kemiska processer och fysikaliska fenomen.   

2.1.2 Utemiljön och dess betydelse för barn  

Enligt en undersökning av Szczepanski och Andersson (2015) där 15 olika professorer 

deltagit, beskrivs platsen som den betydande faktorn för lärande och undervisning 

utomhus. I artikeln skrivs det att barn i en utomhusmiljö får chans att upptäcka och lära 

sig genom att använda alla sinnen och hela kroppen. Vidare menar de att detta kan skapa 

en större möjlighet till inlärning samt ha en positiv påverkan på barns psykiska och fysiska 

hälsa.  

 I en annan undersökning som Szczepanski, (2014) gjort kring utomhusbaserade 

lärmiljöer menar forskaren att barns närmiljö utvidgas på så sätt att de får en större 

bekvämlighetszon, då hemmet och skolan varit en tidigare trygghet har nu även miljöer 

såsom skog, mossar och stränder kunnat inkluderats. När barnen känner sig trygga i 

många olika miljöer utvidgas deras utforskande så att barnen blir mer bekväma och finner 

en trygghet på fler ställen i sin vardag.    

Wolf-Watz (2011) skriver i sin avhandling att det finns olika faktorer som påverkar om 

människan väljer att vara med på aktiviteter och spendera sin tid utomhus. För att 

individen ska påverkas att vilja vara utomhus kan det handla om att det behöver finnas ett 

utbud av aktiviteter och en frihet till att vilja delta.  
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Säljö (2015) skriver om Dewey, mannen som var pedagog, psykolog samt professor i 

filosofi. Dewey talar om miljöns betydelse och menar att barnens rum eller klassrum idag 

borde vara utformade mer som laboratorium, där barnen ska få utforska för att ta del av 

lärandet. När barnen själva får experimentera, vara aktiva och använda sina tidigare 

erfarenheter så föds en inspiration. Dewey förespråkar och skriver om något kallat 

inquiry, översatt ”ett undersökande arbetssätt”. Han menar att detta arbetssätt förknippas 

med en mer experimentell och laborativ ansats. Genom inquiry söker forskare olösta 

problem, för att sedan försöka förstå, lösa och förklara dem. Dewey ger svar på lärandets 

hur med inquiry, det vill säga att vi lär oss genom att ställa frågor så att problemen kan 

lösas.   

Dewey menar att klassrummen måste inbjuda till demokratiska samtal och vara en 

resonerande miljö där barnen kan få prova sig fram. Han menar vidare att lektionerna 

borde innehålla både praktiska och teoretiska inslag för att barnen ska lära (Säljö,2015).  

2.1.3 Äventyrspedagogik  

Furmark (1999), mannen som utvecklat äventyrspedagogiken här i Sverige, skriver att 

äventyrspedagogik handlar om en pedagogisk metod som är upplevelsebaserad. Två 

grundtankar i äventyrspedagogiken är att fantasi och spänning hjälper barn att lära om 

objektet som ska synliggöras, samt att barn lär och utvecklas i grupp. Vidare menar han 

att innehållet inom äventyrspedagogiken ska ses som ett stöd i den pedagogiska 

verksamheten där förskollärare kan använda detta som ett verktyg i planeringen. 

Äventyrspedagogiken ska inte ses som ett färdigt koncept utan den ska kunna gå att 

utveckla och förändra med tiden. Inom äventyrspedagogiken handlar det om att främja 

gruppens utveckling genom planerade och genomförda undervisningssituationer och det 

huvudsakliga målet är att främja gruppens samarbete. Utmaningar som finns i denna 

pedagogik innefattar både sociala, fysiska, känslomässiga, motoriska och intellektuella 

aktiviteter så att barnens hela kropp och alla sinnen engageras. De olika upplevelserna i 

äventyret skapar en känsla av deltagande och barnen ställs inför nya utmaningar.  

Inom äventyrspedagogiken arbetas det oftast i projektform vilket innebär att olika ämnen 

som matematik, svenska och engelska hela tiden integreras under de olika äventyren. 

Barnen får ta ansvar för det egna lärandet då de ofta själva får inta ledarskap och berätta 

om sina tidigare erfarenheter (erfarenhetsbaserat lärande), de olika äventyren ger ofta 
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olika känslomässiga upplevelser vilket kan leda till samtal som tillit, kamratskap och 

hjälpsamhet. Många av aktiviteterna innehåller samarbetsövningar där barnen får träna 

på den sociala kompetensen (Furumark,1999).   

Brown och Beames (2016) skriver i en artikel om fyra innehållsdelar som de anser att 

äventyrspedagogiken bör innefatta. Dessa delar är att: miljöerna som används bör vara 

autentiska och baseras på barnens erfarenheter utanför skolan. Att man bör uppmuntra 

barnen att vara med i planerandet och utförandet och att välkomna osäkerheten i resultatet 

av äventyret både för och mellan barnen och lärarna. Sist så bör man uppmuntra kunskap 

och förmågor med hjälp av utmaningar utformade efter barnens egen förmåga.  

Brown och Beames (2016) skriver vidare om synen kring risker i äventyren, fördelar och 

nackdelar med olika risktagande i äventyret och förutfattade meningar om detta. De tar 

upp det äventyrsbaserade lärandet och diskuterar vidare hur barnen kan påverkas på olika 

sätt. I en av fantasivärldarna kan barnen möta häxor, det vill säga utklädda människor, 

vilket kan resultera i att barnen kan bli skrämda. Det som ska upplevas som spännande 

under äventyret kan då istället övergå till att barnen blir rädda. Brown och Beames (2016) 

resonerar vidare om att detta är viktigt för läraren att beakta och anpassa i upplägget av 

en aktivitet.  

 

2.1.4 Lärarens förhållningssätt  

 Helldén et al. (2010) diskuterar och menar att ett bra lärande handlar om pedagogens 

förhållningsätt och vikten av att visa entusiasm. För ett lärande med barn handlar det om 

direkta upplevelser och en delad inspiration. Genom att skapa lärandesituationer där både 

barn och vuxna utforskar tillsammans kan det samtidigt skapas positiva attityder.  För att 

ett lärande ska ske krävs det ett visst förhållningsätt som kan skapa ett band mellan 

förskollärare och barn vilket kan kopplas till ett det relationella förhållningsättet. Som 

Aspelin (2018) beskriver utefter Scheffs teori så finns en modell av tre aspekter inom 

relationskompetens. En av dem har sin vikt i den kommunikativa kompetensen och 

handlar om hur stabila och sociala band kan byggas. Här menar Aspelin (2018) vidare att 

den verbala kommunikationen är av stor vikt så att det kan ske en samklang i relation 

mellan lärare och barn. Det handlar om att läraren ska kunna göra sig förstådd samt att de 

kan sätta sig själva på barnens nivå.   
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Aspelin (2013) skriver vidare att relationell pedagogik innebär ett genuint och personligt 

möte, en händelse som är oförutsägbar, oplanerad och kanske inte ens märkbar och sådana 

händelser kan man inte ta för givna i undervisningen. Att ha ett relationellt 

förhållningssätt innebär att relationen mellan lärare och elev ses som central men även 

relationer bland lärare-grupp, elev-elev och elev-grupp. I det relationella 

förhållningssättet beskrivs samverkan och samvaro mellan människor. För att understryka 

skillnaderna i begreppen uttrycks de som sam-verkan och sam-varo och på samma sätt 

byggs sociala relationer genom inter-aktion. Sam-varo är ett ömsesidigt personligt möte 

mellan individer, medan sam-verkan mer är en process där två eller flera individer 

koordinerar sina handlingar i en målmedveten aktivitet med varandra. Lärandet sker här 

och nu och det handlar om former och kvaliteter som uppstår mellan individerna som gör 

att vi relatera till varandra. Aspelin (2013) skriver även att den centrala didaktiska frågan 

är hur läraren kan verka för och framförallt relatera sig i nätverk och relationer så att 

eleverna kan ges möjlighet att vara egna unika subjekt i relation till omvärlden.  

I Fridberg, Jonsson, Redfors och Thulin (2019) slutsats skriver de att i Sverige saknar 

många förskollärare en specifik vidareutbildning efter grundskolan och gymnasiet inom 

naturvetenskap med fokus kring fysik och kemi. Fridberg et.al (2019) menar att detta kan 

göra att undervisningen av naturvetenskap i förskolan tillsammans med barn i åldern ett 

till fem år kan upplevas som en utmaning för förskollärarna. Vidare skriver Friberg et.al 

(2019) att det är många lärare som ser naturvetenskap som en komplicerad process att 

lära ut och att det är lärarens egen kunskap som ligger till stor vikt och faktor för barns 

lärande.  

  

2.1.5 Barns delaktighet och inflytande  

Av vikt i förskolans arbete med naturvetenskap och andra innehållsområden är att utgå 

från ett hållbarhetsperspektiv. Björklund (2014) diskuterar kring lärande för hållbar 

utveckling och att det är som ett slags förhållningsätt där förskolan ska vara med och sätta 

igång ett tänkande om människans förhållande till miljön. Det handlar inte bara om att 

vara i naturen och undersöka den, utan att gå en bit längre och studera relationen mellan 

människan och miljön. Genom att integrera de olika dimensionerna ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet och genom skapandet av aktiviteter i projekt med ett tematiskt 
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innehåll så ger det en god förutsättning för att lägga grunden till en helhetssyn på ett visst 

innehållsområde för barnen.   

I lärande för hållbar utveckling ingår även det kritiska förhållningsättet och att ge barnen 

inflytande och delaktighet i det demokratiska arbetet. Precis som Furumark (1999) 

förespråkar så handlar en stor del av äventyrspedagogiken om att barn ska lära sig 

samarbeta, konstruera och lösa problem tillsammans. I en studie kring hur barn upplever 

delaktighet och inflytande har Hart (1995) en delaktighetsstege där fem nivåer finns att ta 

hänsyn till. Dessa fem nivåer är följande: 1) barn blir lyssnade på, 2) barn får stöd att 

uttrycka sina åsikter och synpunkter, 3) barns åsikter och synpunkter beaktas, 4) barn 

involveras i beslutfattande processer, och 5) barn delar makt och ansvar över 

beslutsfattande (Hart, 1995).   

Enligt Dolk (2013) handlar delaktighet om att aktivt få vara med och skapa relationer och 

normer. Delaktighet blir starkt knutet till demokrati då det handlar om ett fokus som läggs 

på vad som tillåts, vad som tyckts eller kan tänkas om.   

2.2 Teoretiska utgångspunkter  

Studien  utgår  från  utvecklingspedagogiken  som  teoretiskt  ramverk.  

Utvecklingspedagogik är en teori där lek och lärande anses som oskiljbara. Leken hör inte 

bara ihop med äventyret och sagan utan även med hur barn förhåller sig till sin omvärld. 

Den viktiga faktorn inom denna teori handlar om att skapa ett tankeobjekt för barnen, det 

vill säga, att göra ett lärande synligt för barnen. Lärandets objekt blir alltså det innehåll 

som ska göras synligt för barnen och lärandets akt handlar om kommunikationen och 

barnens agerande, det vill säga, på vilket sätt de ska lära sig om innehållet.   

  

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2014) beskriver hur den största uppgiften i 

denna teoretiska utgångpunkt är att rikta barnens uppmärksamhet och intresse mot det 

lärandeobjekt som är planerat. Pedagogiken kräver en förskollärare som är öppen, 

tillåtande och intresserad av barns olika attityder. Förskolläraren ska försöka skapa 

stunder där barn får berätta sina erfarenheter för vararandra om lärandeobjektet. På så vis 

gör hon objektet synligt för barnen och bekräftar även en mångfald av sätt att tänka på. 

Då blir även lärandeobjektet meningsfullt för barnen. I utvecklingspedagogiken uppfattar 

barn aspekter av sin omvärld genom att tänka, reflektera och samtala om det som barnen 
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lär sig. Denna pedagogik är en pedagogik som kan bidra till att göra lärandet möjligt just 

i förskolan (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014).   

  

Syftet med studien är att få syn på vad inom det naturvetenskapliga fenomenet som 

förskolläraren riktar barnens uppmärksamhet emot. Det 

vill säga, Vad är det som ska läras? (Lärandets objekt). 

Och hur äventyrspedagogiken används för att göra det 

synligt, alltså Hur iscensätter förskolläraren aktiviteten 

för att barnen ska få möjlighet att lära sig? (Lärandets 

akt) (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). 

Vi har tolkat barnens upplevelser av det  

naturvetenskapliga fenomenet samt lärandet i aktiviteten med äventyrspedagogik. Till 

hjälp har vi använt oss av den didaktiska triangeln, beskriven nedan.  
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3. Metod  

Studien utgår från en kvalitativ ansats och vi har valt att göra observationer i form av ljud-

/film-upptagning. Genom att göra en ljud-/film-upptagning kan materialet analyseras 

genom den didaktiska triangeln. Enligt Fischbein (2007) kan den didaktiska triangeln 

användas till att studera vilka ämnen och innehåll som presenteras i förskolan och hur det 

anpassas efter och för barnen. Det handlar om att studera samverkan av triangelns alla tre 

ben som representerar de olika relationerna mellan förskollärare, barn och innehållet i 

lärandesituationen.  

  

För att besvara vår forskningsfråga ” Hur kan äventyrspedagogiken användas av 

förskollärare i syfte att synliggöra ett naturvetenskapligt fenomen?” har vi valt att 

avgränsa oss genom att analysera 1) materialet förskolläraren använder i aktiviteten, och 

2) barnens och förskollärarens verbala kommunikation.    

Vi vill vara tydliga med att denna studie inte syftar till att bedöma huruvida 

äventyrspedagogiken är bra eller dålig utan till att besvara hur ett naturvetenskapligt 

fenomen kan synliggöras med hjälp av äventyrspedagogiken och ”Hur kommunicerar 

barn och förskollärare i en äventyrspedagogiks aktivitet med naturvetenskapligt 

innehåll?”.  

För att studera äventyrspedagogiken och det naturvetenskapliga fenomenet inspireras 

denna studie av begreppet fallstudie som metod inom den kvalitativa forskningsansatsen. 

Denscombe (2016) tar upp att en fallstudie fokuserar på ett särskilt fenomen med avsikt 

att redogöra för förhållande, erfarenheter, händelser och processer, något vi ser likheter 

med i vår studie genom att vi analyserar förskollärarens förhållande gentemot innehåll 

och barn. En fallstudie är vanlig när man ska utföra och lägga en grund för 

samhällsforskning och kan gå på djupet när det kommer till att studera sammanhanget 

mellan de sociala relationer och processen. Å andra sidan syftar en fallstudie vanligtvis 

till att göra en så fullständig analys av en situation som möjligt, medan vi här väljer att 

fokusera mer begränsat på förskollärarens kommunikation/samspel och val av material i 

synliggörandet av ett naturvetenskapligt fenomen.  

Vi har innan studiens start suttit ner tillsammans med den utvalda förskolläraren och 

skrivit ett planeringsunderlag inför kommande aktivitet. Här har diskussion kring det 
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naturvetenskapliga fenomenet diskuterats fram utifrån barnens visade intresse och 

därefter har fenomenet som ska vara i fokus valts.   

  

3.1 Urval   

Den som har medverkat i studien har varit en verksam förskollärare på en Naturförskola 

som vi känt sedan tidigare då vi vet att hon arbetar med äventyrspedagogik. 

Förskolläraren deltog sedan i aktiviteten tillsammans med en barngrupp på tre barn i 

åldern 3-5år. Valet av barngruppen gjordes av förskolläraren med hänsyn till att de barnen 

tidigare upplevt äventyrspedagogiken och har kännedom kring fantasiavärlden och 

äventyren. Äventyren byggs efter barnens erfarenheter och vid börjans start ska alla ha 

varit med och läst boken om fantasiavärlden för att sedan kunna göra uppdragen i skogen.   

Här presenteras olika djur och möten som kan vara viktiga inne i äventyret sedan.   

Barnen har även visat ett extra intresse för flyttfåglar som tidigare arbetats i projekt under 

terminen. Under aktiviteten medverkade en av studenterna som skriver detta arbete som 

ett stöd i barngruppen medan den andra studenten gjorde filmupptagningen.   

  

3.2 Genomförande  

Inledningsvis deltog vi i en aktivitet förskolläraren hade tillsammans med några barn. 

Syftet med vårt deltagande var att identifiera ett specifikt naturvetenskapligt innehåll och 

vi passade på att bekanta oss med de barnen som var med i aktiviteten inför 

datainsamlingstillfället. Vidare satt vi i ett planeringsmöte med utvald förskollärare som 

har gått en kurs inom äventyrspedagogik. Här kom vi gemensamt fram till i samråd med 

arbetslaget vilket lärandeobjekt som skulle synliggöras, vilket landade i ”flyttfåglar” som 

fortsatt att intressera barnen sedan tidigare projekt. Den verksamma förskolläraren 

skapade äventyrsaktiviteten och byggde upp fantasivärlden i skogen.   

Genom att använda oss av observation fick vi syn på hur förskolläraren och barnen 

faktiskt kommunicerade verbalt och materialets roll i situationen och observationen 

gjorde att kunskapen hämtas direkt från ett sammanhang (Stukát, 2011). Enligt 

WehnerGodèe (2010) är videoobservationer bra genom att de fångar barnens upplevelser 

och lärandet i förskolan. Det kan även bidra till att observatören får syn på ett 

förhållningsätt och på så vis kan vi få ett arbetssätt synligt.   
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3.3 Etiska överväganden  

Eftersom studien har genomförts i en barngrupp ute på en Naturförskola har både 

förskollärare och barn varit delaktiga i studien. Eftersom barn är delaktiga har vissa etiska 

överväganden vidtagits och vi har följt både Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer, 

samt Källström och Andersson Bruck (2017) bok om Etiska reflektioner i forskning med 

barn.   

Informationskravet hanterade vi genom att vi vid start informerade förskolläraren, rektorn 

samt barnen på förskolan om vilka villkor som gäller för deras deltagande samt att det är 

frivilligt att delta, de kan avbryta när de vill. Innan aktivitetens start frågade vi barnen om 

vi fick följa med på ett äventyr, samt om det gick bra att vi filmade. Hade något av barnen 

sagt eller visat med kroppsspråk att det inte kändes bra hade vi vidtagit åtgärder, som att 

rikta videon åt ett annat håll. Då en av oss studenter tidigare arbetat på förskolan så var 

hen bekant med barnen och därför kändes det mest naturligt att hen var med barnen under 

aktiviteten. Detta även för att inte barnen skulle uppleva situationen som konstig om vi 

båda stod och filmade och tittade.   

 Samtyckeskravet beaktades genom att samtyckesblanketter till de barn som har deltagit 

skickades ut till dem där vårdnadshavare har behövt skriva under eftersom barnen är 

under 18 år. I uppstarten av videoupptagningen samlades flera barn än vad som var 

planerat till aktiviteten, då riktades kameran medvetet åt ett annat håll för att följa 

samtyckeskravet. När dessa barn sedan lämnade kunde vi fortsätta med 

videoupptagningen.  

Vidare har vi även informerat att alla som deltagit har rätt att hoppa av när de vill. Vi har 

även i enlighet med Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet informerat om att 

dokumenten som sparats i studien kring personerna som deltagit inte kommer spridas 

vidare. Alla uppgifter samt personuppgifter har förvarats säkert och kommer endast att 

användas i detta forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2017).   

Vi har skickat ut missivbrev till förskollärare samt till vårdnadshavare vars barn 

medverkat i studien, se (bilaga 1 och 2) som sedan har använts i examensarbetet.   
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3.4 Analys och bearbetning av material  

Det insamlade materialet från videoupptagning är transkriberat och transkripten och 

filmen har analyserats. För att hitta ett mönster i videoinspelningen har vi valt att titta 

igenom och organisera upp filmens innehåll i olika teman som besvarar 

forskningsfrågorna. Här nämner Stukát (2011) att det handlar om att leta efter skillnader 

och likheter och genom det blir svaren synliga.   

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi analyserat utefter den didaktiska 

triangeln där huvudfokus legat på kommunikation och material. I kommunikationen har 

vi tittat på förskollärarens och barnens verbala kommunikation, det vill säga hur de har 

pratat till varandra om innehållet. Med material menar vi de redskap förskolläraren 

använder sig av i aktiviteten, tillexempel gosedjuren, halsbandet, boken och 

hjärthalvorna. I vårt resultat har vi transkriberat och analyserat de vi tycker är relevant för 

vår forskningsfråga för att få syn på naturvetenskapliga fenomenet.  

Vi har delat in vår analys under tre huvudrubriker som kommer svara på frågorna:   

• Vad använder förskolläraren för material för att få innehållet synligt?  

• Vad säger barnen kring innehåll och material?  

• Hur kommunicerar förskolläraren med barnen under aktiviteten? 

  

3.5 Metoddiskussion   

Vi har sammanställt och analyserat det vi ser som svar på forskningsfrågorna genom att 

observera empirin under tre tillfällen där vi har hittat mönster utifrån den didaktiska 

triangeln. Vid första tillfället studerade vi vilket material förskolläraren använder, samt 

även hur hon talar kring det. Vid andra tillfället studerade vi hur barnen pratar om material 

och innehåll och sista genomgången studerade vi hur förskolläraren kommunicerade med 

barnen under aktiviteten. Analysen av observationen grundar sig i våra egna subjektiva 

uppfattningar och tolkningar.  För att minska subjektiviteten så har vi båda diskuterat och 

jämfört våra olika tankar av observationen för att sedan tillsammans skrivit fram ett 

resultat. På så vis har bådas tankar diskuterats och gjorts synliga.  

Vid uppstart har vi skrivit ett planeringsunderlag tillsammans med verksam förskollärare. 

Upplägget av aktiviteten har till största del baserats på förskollärarens egna idéer, material 
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samt efter hennes egna upplägg, men här är vi medvetna om att det kan bli en fallgrop då 

vi kan ha påverkat hennes planeringsunderlag i diskussion i vårt möte.  

Innan start pratade vi om videoinspelningen kunde vara en fallgrop. För att inte barnen 

skulle tycka att det var konstigt att vi var där så valde vi att prata med barnen om att vi 

ville vara med och uppleva ett äventyr med dem. Under aktiviteten kunde vi inte se att 

videoupptagningen påverkade och tog någon uppmärksamhet från barnen.  
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4. Resultat   

I vår analys av videoupptagningen har vi valt att använda oss av den didaktiska triangeln 

som verktyg för att få fram sambandet mellan innehåll, barn och förskollärare. 

Relationerna innehåll-barn, innehåll-förskollärare och förskollärare-barn har använts som 

stöd i analysen där fokus varit på kommunikation och material som behandlar det 

naturvetenskapliga lärandeobjektet ”flyttfåglar”. Resultatet vi fått fram från 

videoupptagning presenteras under följande rubriker.   

4.1 Förskollärare-innehåll: Vilket material använder förskolläraren och hur 

förmedlar hon innehållet?  

I uppstart av aktiviteten samlade förskolläraren barnen vid ett bord. På bordet hade 

förskolläraren förberett att lägga fram en bok, en glaskula, en påse med fjädrar samt tänt 

flera ljus. Förskolläraren hade tagit på sig ett halsband samt tagit med ett gosedjur som 

var en ekorre vid namn Ekke.   

Förskolläraren frågar om barnen minns historien om den gamla boken. Hon berättar att 

hon själv glömt bort den men att hon nu hittat den igen när hon städat på vinden. Hon 

berättar vidare att hennes mormor alltid läste olika sagor ifrån den, men att hennes favorit 

var sagan om Fantasia. Världen där alla djuren bor tillsammans. Vidare berättar 

förskolläraren att Ekke ifrån Fantasia nu har kommit på besök och att det har hänt något 

uppe i skogen hos fåglarna. Ekke berättade för förskolläraren att djurens vänskapshjärta 

har gått i sönder, och att han nu undrar om barnen kan hjälpa fåglarna med att bli sams 

igen. Barnen måste ta sig till Fantasia och hitta alla hjärtdelarna och klara av vissa uppdrag 

för att fåglarna ska kunna bli sams igen. Förskolläraren tar Ekke till sitt öra och lyssnar 

en stund och frågar sen om barnen vill hjälpa fåglarna i skogen.  

Innan barnen ska få gå ut på uppdraget måste de få lite magi från glaskulan och 

förskolläraren ber alla barnen att lägga sina händer på den. Ekke har även med sig varsin 

fågelfjäder till dem som ska ge extra styrka så att de blir modiga under äventyret. 

Förskolläraren visar sitt halsband och berättar att när hon bär den symbolen så vet barnen 

att det är äventyr på gång.  

När de kommer upp i skogen uppenbarar sig en portal, i form av två lakan som hänger 

mellan två träd. Detta är sagoportalen och den måste vara uppe för att barnen ska få 
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komma in i Fantasia världen. Utanför portalen samlar förskolläraren barnen och 

tillsammans säger de det magiska orden:”Fantasi, fantasi fantasia. Fantasi, fantasi 

fantasia. Fantasi, fantasi fantasia”  

Tillsammans går de in genom portalen hand i hand och förskolläraren berättar att de inte 

får släppa varandra för att då stängs portalen.   

I skogen hade förskolläraren förberett fem olika stationer med fem olika gosedjur. Dessa 

djur var nordiska djur i form av en räv (Ruffe), en älg (Erland), en grävling, en igelkott 

(Irra) och en uggla (Uvis). Bredvid varje djur fanns en faktatext om hur djuret levde, 

bodde och åt. Varje djur hade ett uppdrag till barnen som handlade om fåglar.  

Hos det första djuret berättade förskolläraren att räven alltid älskat att leka, men att han 

nu är för gammal för det. Han frågade istället om barnen vill leka hans favoritlek. 

Förskollärare kallar på barnen och ber dem att både röra sig och låta som olika sorters 

fåglar.   

Vidare hos älgen berättade förskolläraren att hans uppdrag var att hitta fåglarna som hade 

flugit och gömt sig och undrade om barnen kunde hjälpa honom att hitta dem. Därefter 

fick barnen sortera fåglarna efter om de stannar eller flyttar under vintern.   

Vid mötet hos grävlingen frågade förskolläraren barnen om de visste varför fåglarna 

formade sig som ett V när de flyger. Hon informerade barnen om varför och undrade 

sedan om barnen kunde göra likadant.  

Vid den sista stationen mötte barnen Ugglan vilket hade i uppdrag att försöka ta upp den 

sista hjärtbiten genom en samarbetsövning. Förskolläraren hade förberett tre snören som 

var fastknutna i en krok. Barnen skulle stå med varsitt snöre i handen och skulle försöka få 

kroken om hjärtbiten.  

När alla hjärtbitarna byggts ihop bildades ett hjärta och förskolläraren berättade att barnen 

klarat äventyret. Nu kunde äntligen fåglarna bli vänner igen. Barnen avslutade äventyret 

likt uppstart då de fick ta varandras händer och gå tillsammans på led ut genom portalen.  

Förskolläraren berättar att de nu är tillbaka i den ”vanliga” världen och att de inte längre 

är i Fantasivärlden.   

Sammanfattningsvis använder förskolläraren material i form av en bok, ett halsband, en 

magisk glaskula, en portal, ”levande” gosedjur, rekvisita med faktatext om djuren som 
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förstärker hela upplevelsen av äventyrspedagogiken för att göra lärandeobjektet 

flyttfåglar synligt. Förskolläraren planerar lärandets akt genom en saga där fåglarna 

behöver hjälp och skapar sen ett äventyr där barnen får vara hjältarna.  

4.2 Innehåll-barn: Hur pratar barnen kring innehåll och material under 

aktiviteten?  

Barnen samlas kring bordet där förskolläraren lagt fram en del av det material som ska 

vara till äventyret. Barnen började direkt att känna och klämma på sakerna. Ett barn pekar 

på glaskulan och berättar att han vet vad det är för något, han säger: ” Man kan se i de 

här, man kan se vad man gör!  

När förskolläraren tar Ekke till örat och lyssnar utbrister ett barn: ”Vi vill också höra!”  

Barnen får välja varsin fjäder för att få extra styrka och mod. Diskussionen som sker runt 

fjädrarna handlar om hur de ser, vilken färg och form den har, samt hur den ska bäras utan 

att den ska gå i sönder. Barnen tittade noggrant igenom alla fjärdar innan de valde ut 

vilken fjäder de skulle ha. När barnen fått veta att de ska vara med om ett äventyr utbrister 

ett barn: ” Nu ska det bli spännande!”  

När barnen går upp till skogen kommenterar de sin omgivning kring hur det ser ut och 

luktar. Det blir diskussion vid portalen kring vart kottarna har tagit vägen och barnen 

berättar att det brukar finnas mycket fler kottar där.  

Vidare får barnen åter minnas vart det första djuret bor då de tidigare har träffat honom. 

På egen hand får barnen försöka ta sig dit och ett barn vill gärna hålla i gosedjuret Ekke 

när de letar efter det första djuret. Barnet som bär på Ekke tar honom till sitt öra och säger 

spontant: ” Ekke klappar för att vi kunde komma in! Han klappar.”   

Barnen hittade det första djuret som var räven Ruffe, här kommenterade dem hur räven 

såg ut, vart den bodde och kände på honom. De jämför ekorren Ekke med räven Ruffe 

och säger att räven Ruffe är strävare än den mjuka ekorren Ekke. När förskollärare pratade 

om räven tar ett barn upp en händelse som hen varit med om och berättade att hen varit 

på Skånes djurpark och där har hen sett en blodig köttbit i ett fönster. Under tiden 

förskolläraren berättar vidare om räven drar barnen paralleller till gosedjuret Ruffe.   

När förskolläraren presenterar leken ”kom alla mina fåglar” så blev barnen osäkra. De 

säger saker som att de inte vet hur man leker den leken och att de inte ville vara med på 
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den. Till slut tar ena barnet ekorren Ekke och säger: ”då måste Ekke vara med”. När 

barnen ska härma och låta som de olika fåglarna blir de åter igen osäkra och frågar: ”hur 

låter fågeln, jag har inte sett det”. Barnen leker tillsammans med förskolläraren och går 

sedan vidare till nästa aktivitet.  

När barnen hör information om vad älgen Erland äter drar ett barn koppling till sina 

tidigare erfarenheter och pratar om blommor som man kan äta. Vidare startades en 

diskussion kring det. Då ett barn ställde sig upp och började gå runt fick hen samtidigt 

syn på en fågel av plast som satt i ett träd. Barnen fick sedan i uppdrag att leta upp fåglar 

som gömt sig i ett litet område. Här reagera barnen olika då ett barn springer och är 

exalterad och letar ivrigt medan ett annat går lite mer lugnt och försiktigt och är nyfiken. 

Ett barn påpekar att hen såg flest.  

Barnen hjälps åt att sortera fåglarna och nämner dem vid namn. Barnen fastnar för 

domherren och skrattar: ” Dumherre, dum haha, den är dum”, nej svarar ett annat barn ” 

det finns inga dumma fåglar”.  Under genomgången av fåglarna plockar barnen upp de 

fåglarna de samlat ihop och håller dem i sin hand. De avbryter förskolläraren då och då 

och ställer frågor som: ” Vad heter min fågel och vart flyttar den? ”   

På näst sista stationen träffar barnen en ny medlem i form av en grävling. När barnen får 

höra att grävlingen gärna äter bland annat igelkottar så blir barnen oroliga och säger: ”Nej 

inte igelkotten som är där borta!” och pekar bort mot igelkotten Irra. Grävlingen har ett 

uppdrag och har en bild bredvid sig med flyttfåglar som flyger i ett V. När barnen ser 

bilden på fåglarna, undrar förskolläraren varför de flyger så och ett barn svarar:” För att 

man ska veta att de ska flytta”.   

När förskolläraren berättar att de ska ge sig iväg för att hitta ugglan uvis, säger ett barn: 

”Jag ska höra om han vill säga något till mig?” Ett annat barn tar tag i ugglans vinge och 

vinkar med den och säger: ”Hej, hej!”  

När barnen ska samarbeta och fånga upp den sista hjärtbiten i äventyret berättar 

förskolläraren att det är ett stort hav under där det simmar en massa farliga hajar. 

Hjärtbiten ligger ibland löven, inringad av stockar i form av en triangel. Barnen förstår 

att de inte får gå över kantlinjen och ställer sig på stocken för att balansera. Ett barn säger 

och tittar på förskolläraren: ”Är det osynliga hajar”. Följt av kommentaren:” Det finns 

inga hajar egentligen”!  
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Barnen byggde ihop de olika hjärtbitarna och har nu klarat uppdraget. Innan barnen 

lämnade fantasivärlden upptäcker de att ugglan Uvis bo var förstört, barnen stannade och 

hjälptes åt att bygga upp det innan de sedan lämnade Fantasia.  

Sammanfattningsvis kan vi se att barnen är i nuet hela tiden och upplever med alla sina 

sinnen under äventyret. Barnen för diskussioner om vad ser de, vad det är som luktar och 

hur djuren känns. Barnen drar ofta paralleller till sina tidigare erfarenheter när de pratar 

om innehållet i skogen.  

4.3 Förskollärare-barn: Hur kommunicerar förskolläraren med barnen 

under aktiviteten?   

Förskolläraren placerade sig mittemot barnen vid det förberedda bordet. Redan vid 

inledning började hon viska i en låg och upphetsad ton för att fånga barnen. Barnen blev 

direkt intresserade och tittade på alla saker som fanns på bordet. När förskolläraren 

berättade kring boken avbröt barnen henne och hon pausade för att lyssna in barnen. 

Förskolläraren bekräftade ena barnet genom att upprepa det hen sa och gick sedan tillbaka 

till boken. Under hela tiden hon pratar och berättar fanns en ögonkontakt till alla barnen.  

När barnen pratade säger förskolläraren inte till dem att sluta utan använder sig av 

gosedjuret Ekke för att fånga upp barnen igen. Hon säger: ”Jag ska höra lite vad han 

(Ekke) säger”.  

När förskolläraren berättade att barnen skulle få göra äventyret och hjälpa fåglarna i 

skogen gick hon även igenom vilka djur barnen skulle få möta. Vidare frågade hon om 

barnen kommer ihåg djuren eftersom de träffat djuren innan och drog även här paralleller 

till tidigare aktiviteter för att hjälpa barnen att minnas.   

Förskolläraren tog upp en påse med fjädrar och förklarade varför barnen skulle få varsin 

innan äventyrets start. Hon säger: ”Vi ska ta med varsina fjärdar för att visa att vi 

verkligen vill hjälpa dem att hitta tillbaka och bli vänner igen.” Hon förbereder barnen på 

ramsan de skulle säga innan allihop skulle gå till portalen.   

Innan barnen ska gå in i portalen uppmärksamma barnen att kottarna som brukade ligga 

vid ekorren Ekkes plats (en stubbe) hade rullat ner för backen ville barnen genast samla 

ihop kottarna för att ge honom mat. Förskolläraren fångade här barnens reflektioner 
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genom att ställa motfrågor som: ”Äter han hela kottarna?”, ”Vad är det han äter på kotten 

då?”   

Under aktiviteternas gång lät förskolläraren alla barnen få tala och komma med sina 

reflektioner kring fåglar. När ett barn ville svara först på alla frågor om flytt och 

stannfåglar vände hon sig även till de andra och frågade även vad de barnen trodde. Hon 

lät alla barnen svara och blev sedan en diskussion mellan barn och förskollärare kring 

vilka fåglar som stannade och flyttade över vintern.   

Hon gav ledtrådar till ett barn för att hjälpa hen hitta fåglar, samt såg till så att alla fick 

känna, klappa och prata med djuren. När barnen blev osäkra under lekens gång när de 

skulle låta och röra sig som fåglar ville ett barn inte vara med. Här pushade förskolläraren 

barnet och tog hen i handen och sa att hon skulle vara med och hjälpa till. När barnen 

sedan sa att de inte kunde låta som en viss fågel så drog förskolläraren paralleller till 

barnens tidigare erfarenheter genom att hon bland annat sa: ”Kommer ni ihåg talgoxen, 

det var ju dem som bodde i vår lilla holk och födde ungar”, ”Hur låter kråkan?”, ”Kommer 

ni ihåg, mamma mu har ju en kråka, han brukar väl låta lite så?”  

När de besökte djuren i skogen visade förskolläraren en varsamhet och låtsades att 

gosedjuren var ”riktiga” djur, här använde hon sin röst genom att hon pratade tystare och 

visade med sitt kroppsspråk att man ska närma sig djuren med en försiktighet. När ett 

barn bankade till ett av djuren plockade förskolläraren in barnens tidigare erfarenheter om 

hur vi ska vara mot varandra och djuren samt naturen.   

Under uppdragens gång när barnen blev lite otåliga påminner förskolläraren barnen kring 

hur viktigt det är att barnen samarbetar och gör uppdragen tillsammans. När barnen är 

oense om vem som skulle bära gosedjuret Ekke förklarar förskolläraren även här att dem 

måste hjälpas åt och turas om.  

Sammanfattningsvis skapar förskolläraren ett äventyr där barnen inkluderas på olika vis. 

Hon vill att barnen ska vara med och upptäcka och utforska.  Förskolläraren för 

diskussioner kring hur saker ser ut, känns eller frågar barnen om deras tankar kring 

lärandeobjektet. Hon gör innehållet synligt för barnen genom att låta alla komma med 

sina erfarenheter och tankar. När barnen inte vill eller vågar sträcker förskolläraren ut sin 

hand och följer med dem. Vid flera tillfällen påminner hon barnen om att de måste 

samarbeta för att kunna lösa uppdragen.  
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4.4 Sammanfattande analys av resultat  

Under denna rubrik diskuteras resultatet med utgångpunkt från det teoretiska perspektivet 

utvecklingspedagogiken. Det vill säga, vilket material förskolläraren använder för att 

rikta barns uppmärksamhet mot naturvetenskapliga fenomenet flyttfåglar samt hur 

förskolläraren kommunicerar detta med utgångspunkt i äventyrspedagogiken.  

  

I aktiviteten använder sig förskolläraren av en hel del material, samt av olika uppdrag i 

lärandesituationen. För att rikta barnens uppmärksamhet mot lärandeobjektet flyttfåglar 

har hon skrivit ut bilder på olika fåglar som de sedan får sortera och lära sig namnen på. 

Förskolläraren använder sig av en lek där barnen både får härma, låta och leka fåglar. 

Liksom Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2014) beskriver går leken och 

lärandet hand i hand och leken ska finnas som en hjälp för att rikta barns uppmärksamhet 

mot lärandeobjektet. Leken finns med och genomsyrar hela aktivitetens gång då barnen 

får fantisera sig in i sagan och äventyrets värld. Äventyret används för att fånga barnens 

uppmärksamhet.    

  

Under aktiviteten skapar förskolläraren situationer och uppdrag där hon låter barnen ta 

del av varandras erfarenheter. Hon skapar stunder där barnen kan både diskutera och 

reflektera kring lärandeobjektet vilket i sin tur ger barnen nya erfarenheter och tankar.  

Även här skriver Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2014) att förskolläraren bör 

hitta en mångfald av barnens tankar och göra lärandeobjektet synligt för barnen. Med 

utgångspunkt i äventyrets och sagans värld använder förskolläraren sig av materialet och 

skapar en spänning, magi och en förväntning hos barnen.  Helldén (2013) menar att det 

handlar om att barn inte lär sig kunskap per automatik utan menar vidare att barn behöver 

en förskollärare som stimulerar till ett lustfyllt, spännande och utforskande arbetssätt. 

Barn måste vara aktiva och motiverade för att kunna lära.  

  

Under aktiviteten kan vi se att förskolläraren använder sig av olika djur och låtsas prata 

med dem. Vi tror att barnen fångas av djuren då det är gosedjur, vilket många barn har 

goda associationer till.  Detta eftersom de flesta barn har gosedjur hemma i sin 

vardagsmiljö och finner att gosedjuren kanske ger en känsla av trygghet.  
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5. Diskussion  

Under denna rubrik kommer vi diskutera studiens resultat med hjälp av tidigare forskning. 

Resultatet kommer att kopplas till förskolläraryrket och dess styrdokument. Som 

avslutning finns även en diskussion kring fortsatt forskning inom ämnet.  

Syftet med vår studie är att undersöka hur äventyrspedagogiken kan användas för att 

synliggöra ett naturvetenskapligt fenomen och hur förskolläraren då gör för att uppfylla 

detta. För att få fram detta valde vi sedan att lägga huvudfokus kring hur förskolläraren 

kommunicerar fram det samt vilket material hon använder för att göra det synligt.   

Förskollärare-innehåll  

I läroplanen för förskolan (2018) skriver de om att barnen ska få en förståelse för 

naturvetenskap samt att förskolläraren ansvarar för ”att utveckla ett pedagogiskt innehåll 

och ha miljöer som inspirerar till utveckling och lärande, som vidare utmanar och 

stimulerar barnens intresse och nyfikenhet och håller kvar deras uppmärksamhet” 

(Skolverket, 2018). Vidare menar Helldén et.al (2010) på att det blir extra viktigt för 

förskolläraren att väcka barnens intresse tidigt för de naturvetenskapliga fenomenen, 

genom att ge dem upplevelser i naturen där de får både utforska, titta och känna.  

Vad vi kan se ifrån resultatet så används äventyrspedagogiken som ett arbetssätt där 

förskolläraren kan fånga barnens intresse med hjälp av äventyret. Som nämnts i studiens 

urval har förskolläraren anpassat just detta äventyr efter den barngruppen som är med 

utefter deras tidigare erfarenheter inom äventyrspedagogiken.   

I starten av äventyret skapar förskolläraren en spänning med hjälp av olika material som 

också fångar barnen och bygger upp en förväntan inför kommande uppdrag. Som hjälp i 

äventyret använder hon olika hjärtbitar som en symbol för att de ska klara tre olika 

uppdrag för att lyckas med hela äventyret. Med hjälp av sitt halsband visar hon en 

tydlighet i när barnen befinner sig i Fantasia världen och när de är i den riktiga världen.   

I äventyrspedagogiken så syns det tematiska arbetet som Doverborg, Pramling och 

Pramling Samuelsson (2020) diskuterar och kopplar till läroplanen. De menar att 

läroplanen generellt handlar om att barnen ska utveckla sin identitet och självkänsla, tillit 

till sin egen förmåga och att aktiviteterna ska omfatta ämnen som gör att de kan relatera 

till sin egen omvärld. När barn lär sig fantisera och använda sin föreställningsförmåga i 

olika teman kan de också ta med sig detta in leken. Barn måste ha roligt och låtas 
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engageras i gemensamma aktiviteter för att utvecklas och lära. Ifrån resultatet syns ett 

ämnesintegrerat äventyr där förskolläraren använder naturvetenskap, lek, rörelse, estetik 

och matematik för att göra innehållet om flyttfåglar synligt.  

Barn – innehåll  

I aktiviteten blir det tydligt att barnen möter flera naturvetenskapliga fenomen, bara 

genom att befinna sig i naturen. Även om förskolläraren har valt ett lärandeobjekt att rikta 

barnens uppmärksamhet åt så kommer ständigt nya tankar och reflektioner när barnen går 

i skogen. Barnen är i nuet och använder sina sinnen hela tiden. Det handlar om att fånga 

situationerna för förskolläraren så att det blir ett lärande. Ett tydligt exempel ifrån 

aktiviteten blir när barnen inser att ugglan Uvis bo är förstört. De vill hjälpa ugglan att 

bygga upp boet igen. Förskolläraren fångar situationen och tar tillvara på barnens frågor 

och funderingar. Exempelvis om barnen vet hur ugglans bo ser ut, vilket material som 

behövs och hur de kan bygga upp det igen. Barn är naturligt nyfikna och enligt Barr, 

Nettrup & Rosdahl (2011) undersöker de sin omvärld med alla sina sinnen. När barnen 

får vara ute i miljön, blir de medvetna och vill värna om den.  

Liksom Dewey förespråkar i (Säljö,2015) så bör klassrummen vara utrustade där barnen 

får upptäcka, experimentera och lära, vilket vi ser att barnen får tillgång till på förskolan. 

Säljö, (2015) menar vidare att lektionerna bör vara både teoretiska och praktiska vilket vi 

kan se i resultatet att äventyrspedagogiken har som inslag. Barnen har tillgång till både 

uppdrag och samarbetsövningar men får också sitta och lyssna på fakta om djuren i 

skogen.  

Att betrakta barn som kompetenta varelser är därför viktigt för att ge dem tilltro så att de 

kan vara aktiva och kritiska deltagare. När pedagogen intar barnperspektiv så delas en 

verklighet och barnen blir på detta vis inkluderade (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2014).   

Förskollärare-Barn  

Helldén et al. (2010) diskuterar och menar att ett bra lärande handlar om pedagogens 

förhållningsätt och att pedagogen visar entusiasm för lär tillfället. För ett bra lärande med 

barn handlar det om direkta upplevelser och en delad inspiration. Genom att skapa 

lärandesituationer där både barn och vuxna utforskar tillsammans kan det samtidigt 



31  

skapas positiva attityder.  Detta kan vi se i studiens resultat genom att förskolläraren 

ständigt leker fram ett lärande och kopplar detta till äventyrspedagogiken. Barnen dras 

med av att förskolläraren visar en positivitet och att hon har ett tillåtande förhållningsätt 

under aktiviteten. Vi tror att positiva attityder kan skapas när barnen inte upplever att det 

måste svara rätt eller fel, utan att de själva får komma med sina tankar och lösningar. 

Förskolläraren och barnen är aktiva tillsammans under hela äventyret och utforskar 

genom sina sinnen, exempelvis är när förskolläraren tar fram ett gosedjur (räven) och 

frågar barnen om de vill känna på honom. Vidare frågar hon barnen om de kan tänka sig 

att leka en lek som räven lekte när han var liten.  

 Som Thulin (2011) nämner från sin avhandling så är intresset för naturvetenskapen lågt 

hos många ungdomar, vilket vi anser kan handla om förskollärarens förhållningsätt och 

kunskap inom ämnet. När förskolläraren är medforskande och aktiv tillsammans med 

barnen som tidigare nämnts, tror vi att en nyfikenhet väcks för innehållet. Detta kan i sin 

tur leda till att barnen tar med sig en positivitet kring ämnet naturvetenskap även upp i 

skolåren. I resultatet syns hela tiden förskollärarens engagemang och inspiration i 

äventyret, vilket kan vara till stor vikt för hur barnen sedan tar aktiviteten till sig. 

Förskolläraren lever sig in och pratar med gosedjuren som att hon känner dem. Hon 

dramatiserar och frågar barnen hur de ska kunna hjälpa fåglarna och på så vis föds ett 

engagemang i äventyrspedagogiken.  Ett tidigt möte med naturvetenskap där barn får 

undersöka och utforska kan då leda till ett större intresse för naturvetenskapen senare i 

livet (Thulin, 2011).  

Då förskolläraren planerat för aktiviteten har hon också gjort ett urval på vilka barn som 

ska följa med till skogen. Hon har kunskapen om vilka barn som varit med tidigare och 

vilka som känner sig hemma i äventyren. Hon berättar att äventyrspedagogiken även 

skapas för de yngre barnen, men att det då är anpassat efter vad de orkar, kan och vågar. 

Inom äventyrspedagogiken kan det skapas fantasivärldar där barnen får träffa levande 

rollfigurer, det vill säga människor som klätt ut sig till häxor, alver och troll. Hon menar 

vidare att detta är något som de yngre får vänta med tills det blir lite större. Här tänker vi 

att det blir extra viktigt att utmana varje barn efter deras egen förmåga. Kan förskolläraren 

utmana de lite yngre barnen som är långt komna i mognad och kan kanske förskolläraren 

ta hjälp av andra barn i barngruppen som ger extra stöttning till sina kamrater så att de 
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kan få växa i sin roll. Detta kan då bli som en extra hjälp för att stärka barnen i deras 

självkänsla.  

I en artikel av Brown och Beames (2016) diskuteras, fördelar och nackdelar med olika 

risktagande inom de olika äventyren. De tar upp det äventyrsbaserade lärandet och att det 

kan framstå som spännande, men att det även kan tros vara farligt i vissa äventyr då det 

används exempelvis farliga häxor. Ifrån resultatet kändes det som att aktiviteten var 

lagom utmanande för barnen och då barnen kändes osäkra fanns förskolläraren med och 

hjälpte till. I resultatets äventyr fanns inga häxor men detta bör vara något som varje 

förskollärare anpassar efter vilken barngrupp som är beredd att träffa olika levande 

rollkaraktärer.  Vidare så lyfter Brown och Beames (2016) fyra innehållsdelar som de 

anser att äventyrspedagogiken bör innefatta. Det första handlar om att miljöerna som 

används bör vara autentiska och baseras på barnens erfarenheter. I resultatet planerade 

förskolläraren aktiviteten och valde de barnen som hon visste varit med i tidigare äventyr. 

Äventyrspedagogiken handlar om att bygga upp en spänning inför kommande äventyr där 

bland annat den gamla boken om Fantasia måste berättas innan barnen får ge sig ut på 

nya uppdrag. I boken finns alla olika djuren som nämns i resultatet, samt övriga rollfigurer 

presenterade så att barnen blir förberedda på vilka de sedan kommer att möta.  Vidare 

diskuterar Brown och Beames (2016) om att det är viktigt att uppmuntra barnen att vara 

med i planerandet och utförandet. Det är också viktigt att välkomna osäkerheten i 

resultatet av äventyret både för och mellan barnen och lärarna. Det finns alltså inget rätt 

eller fel utan att fokus bör läggas på samarbetet mellan alla för att lyckas med äventyren. 

Sist så bör man uppmuntra kunskap med hjälp av utmaningar som är formgivna efter 

barnens egen förmåga, vilket vi anser att förskolläraren gör i aktiviteten. Hon tar vara på 

barnens olika erfarenheter och frågar vilka som kom ihåg var de olika djuren fanns och 

hur de skulle kunna lösa uppgiften. Något vi funderar över är hur äventyrspedagogiken 

även gjort stora framsteg i skolan och bland de äldre barnen. Vi kan inte bara se ett arbete 

i förskolan med denna pedagogik utan förstår att den även kan främja många olika 

”grupper” barn/ungdomar som har behov av ett samarbete. När barnen eller ungdomarna 

får samarbete och arbeta med problemlösning kan en gruppdynamik skapas och då kanske 

en bättre samanhållning. Liksom Furumark (1999) skriver så är äventyrspedagogiken i 

första hand lämpad till elever i skolans värld men att den kan anpassas efter många olika 

åldrar. Han menar att samarbetsövningarna kan leda till att både kamratrelationer stärks 



33  

och att den sociala hälsan hjälps om det blir en bättre sammanhållning i klassen. Detta 

menar vi är ett arbetssätt som är minst lika viktigt att börja arbeta med redan i förskolan.   

Ifrån studiens resultat drar vi paralleller till hur förskolläraren kommunicerar med barnen 

och kopplar detta till det relationella förhållningsättet (Aspelin, 2013). När förskolläraren 

planerar inför en kommande aktivitet planerar hon alltid utefter vilka barn som ska vara 

med i äventyret. Vi menar att förskolläraren känner och har skapat en relation med sin 

barngrupp. Aspelin (2013) pratar vidare om att det är viktigt att det skapas ett band mellan 

förskollärare och barn och att det visas hänsyn och respekt. I läroplanen för förskolan står 

det att de är ”de vuxnas förhållningsätt som påverkar barnens förståelse och respekt för 

de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle” (Skolverket, rev 

2016).  

Ifrån en studie av Jonsson (2016) diskuteras kommunikationens betydelse kring vilket 

innehåll som synliggörs. De menar att det inte bara krävs att vara en aktiv och närvarande 

lärare utan att den stora betydelsen ligger i kommunikationen med barnen. I vårt resultat 

av äventyrspedagogiken så kan vi se att förskolläraren hela tiden använder sig av en två 

vägs kommunikation där hon ständigt plockar in barnens tankar och utgår ifrån deras 

frågor samtidigt som hon har sin planering som riktlinje.  

Vidare menar Hart (1995) att de vuxnas förhållningsätt handlar om att låta barnen bli 

delaktiga och få inflytande under aktiviteterna. När barnen får bli delaktiga i äventyret 

och förskolläraren frågar barnen hur de ska gå till väga för att lösa uppdragen så får barnen 

vara med i beslutsfattande processer samt dela ett ansvar och en makt tillsammans. Detta 

kopplar vi till ett lärande för hållbar utveckling. När vi diskuterar delaktighet och en delad 

makt funderar vi här på hur viktigt det blir för förskolläraren att släppa fram alla barnen 

med deras tankar, men samtidigt att hon kanske får sätta en gräns. Vi funderar här om det 

är så att barnet som alltid är mest högljutt får mer inflytande under aktiviteten. Här handlar 

det om att kunna ta vara på alla barnens tankar så att det inte bara blir det barnet som hörs 

mest idéer som görs synliga.  

Enligt Björklund (2014) handlar lärande för hållbar utveckling om ett slags förhållningsätt 

där förskolan ska vara med och sätta igång ett tänkande om människans förhållande till 

miljön. Det handlar inte bara om att vara i naturen och undersöka den, utan att gå en bit 

längre och studera relationen mellan människan och miljön. Genom att integrera de olika 
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dimensionerna och skapa aktiviteter i projekt eller med ett tematiskt innehåll så ger det 

en god förutsättning för att få in en helhetssyn för barnen. Detta kopplar vi starkt till 

äventyrspedagogiken då barnen spenderar mycket tid i naturen och använder just 

äventyrspedagogiken i sitt lärande om naturvetenskap.  

Det vi upplevde var att äventyrspedagogiken kräver mycket tid för förskollärarna när det 

kommer till planering och förberedelser inför aktiviteterna. Både fantasivärlden och 

aktiviteterna tar inte bara tid att bygga upp utan blir även ganska långa att genomföra. Vi 

tänker då även här på att om alla barn får chans och möjlighet att uppleva de olika 

uppdragen samtidigt som aktiviteterna ska anpassas efter varje enskild individ. Detta 

anser vi kan vara svårt då vi såg att det tog en lång tid att förbereda aktiviteten genom att 

allt material skulle ställas ut på sin plats. Vi menar också vidare att det är av stor vikt att 

alla i arbetslaget ska få tillgång till att gå kursen inom äventyrspedagogiken så att det kan 

bli ett delat arbete. Vi tror annars att det kan bli svårt om det bara en person på en 

arbetsplats som ska dra hela arbetsbördan. Det är en viktig kunskap som måste delas så 

att alla kan hjälpas åt.  

5.1 Reflektion och vidare forskning  

Sammanfattningsvis fångar förskolläraren barnens intresse då hon bygger upp en 

spänning inför ett kommande äventyr med hjälp av äventyrspedagogiken. Med hjälp av 

en mängd material så byggs upplevelsen upp, vilket vi senare kan se bidrar till att fånga 

barnens intresse. Barnen får använda sin fantasi och föreställa sig saker som egentligen 

inte finns, som sedan också blir en del i lärandets utveckling.   

Vi anser att äventyrspedagogiken kan kopplas till läroplanens mål och förväntningar och 

att denna pedagogik hjälper till att arbeta med ett tematiskt innehåll. För att återkoppla 

till Fridberg et. al (2019) så är det viktigt att förskollärarna känner sig trygga i sina ämnen 

som ska kommuniceras med barnen. När förskolläraren känner sig trygg inom 

naturvetenskapen så blir det enklare att visa positiva attityder och på så vis kan barnens 

intresse fångas. När vi började med detta projekt så hade vi också som tanke att 

naturvetenskap ska innefatta djur och natur. Nu inser vi att det handlar om vilka glasögon 

vi väljer att ta på oss. Naturvetenskapen finns i nästan allt.    

Vi funderar vidare kring forskning inom äventyrspedagogiken och skulle vilja se hur 

denna pedagogik kommer utvecklas på sikt.  Det hade varit intressant att se om några år 
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om äventyrspedagogiken finns kvar och om det är fler förskolor som använder sig av 

denna pedagogik. Vi anser att det hade varit intressant att göra denna studie på flera 

förskolor för att få ett större resultat, där vi kanske hade kunnat jämföra hur olika 

pedagoger arbetar med äventyrspedagogiken. Även då kring hur olika förskollärare 

arbetar för att naturvetenskapen ska bli synligt i arbetet.   

I äventyrspedagogiken är spänning och fantasi två viktiga innehåll och vi kopplar detta 

till estetiken. Vi menar att i äventyrspedagogiken lär sig barn tänka om det omöjliga och 

får testa på att leva sig in i en fantasivärld. Som Björklund (2014) menar så går 

människans kreativa kompetens hand i hand med förmågan att kunna fantisera. Inga nya 

upptäckter inom vetenskapen kan utvecklas om vi inte kan fantisera om det otänkbara.   

Idag har vi ett mer undersökande arbetssätt både inom förskolan och i skolans verksamhet 

där vi tror på barnens egen kompetens. För bara för några år sedan fick barnen istället 

sitta stilla vid sina bänkar och inta kunskap. Vi tror att ett arbetssätt som 

äventyrspedagogiken, där barnen får vara med att utforska, experimentera och hitta sina 

egna lösningar kan göra det möjligt för barnen att utveckla nya upptäckter och hitta sin 

egen kreativa förmåga.   

Därför vill vi avsluta med detta citat:  

 “Creativity is the greatest gift of human intelligence. The more complex the world 

becomes, the more creative we need to be to meet its challenge “(Robinson, 2011).   
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Bilagor  

Bilaga 1                

Information om projektet äventyrspedagogik med försäkran om 

samtycke  

Detta är en förfrågan om ditt deltagande i en studie kring äventyrspedagogik. Vi vill 

uppmärksamma dig på att allt deltagande är frivilligt och att du har rätt att avbryta ditt 

deltagande när som helst. Vi är två studenter som under hösten 2020 läser sista terminen 

i Förskollärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Studien genomförs som en del av 

vårt självständiga arbete (examensarbete), vilket sedan kommer att publiceras i en 

examensuppsats.  

Vi har fått chansen att ta del av ett projekt via Högskolan med utgångspunkt inom 

naturvetenskap. Vi har då valt att rikta in oss även på äventyrspedagogiken som finns här 

ute på Naturförskolan.  

Det vi vill undersöka genom vårt examensarbete är hur denna pedagogik kan synliggöra 

ett naturvetenskapligt fenomen. Vi kommer även studera barnens delaktighet och 

inflytande inom det naturvetenskapliga projektet. Under projektet kommer vi besöka 

förskolan vid 3 tillfällen där vi då kommer observera, ta anteckningar samt ta video och 

ljudupptagning av en aktivitet. Allt detta kommer att registreras på Högskolan 

Kristianstad i enlighet med lagen om hantering av personuppgifter (GDPR)  

Du kan även kontakta oss när som helst både under och efter studien om det skulle vara 

något du undrar. Naturligtvis kommer vi även ta hänsyn till de forskningsetiska 

principerna som lyder:  

• Studien är frivillig och du kan när som helts under denna studie rätt till att avbryta 

din medverkan.  

• Informationen vi får fram i video och ljudinspelning kommer endast användas i 

denna aktuella studie och därefter förstöras.  

• Du kommer att vara anonym under hela studien.  

Vi  önskar  besked  om  ditt  samtycke  under  vecka  38  

Dina frågor är välkomna och du kan kontakta oss på:  

Linda Nilsson, linda.nilsson0171@stud.hkr.se.   

Rebeca Nilsson, rebeca.nilsson0031@stud.hkr.se   
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Handledare på Högskolan Kristianstad: Marie Fridberg, marie.fridberg@hkr.se  x-----------

------------------------------------------------------------------------------------------------  

            Sid 2/2  

Samtycke till deltagande i studien kring äventyrspedagogik  

□ JA, jag samtycker till ljudupptagning och att videofilmas i samband med studien 

äventyrspedagogik  

□ NEJ, jag vill inte delta i studien äventyrspedagogik  

Datum ………………………….  

.....................................................................................        

Deltagares Namnteckning      

.....................................................................................       

Namnförtydligande  
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Bilaga 2  

            Sid 1/2  

Information om projektet äventyrspedagogik med försäkran 

om samtycke  

Detta är en förfrågan om ert barns deltagande i en studie kring äventyrspedagogik. Vi vill 

uppmärksamma er på att allt deltagande är frivilligt och att ert barn kan och har rätt att 

avbryta deltagande när som helst.  

Vi är två studenter som under höstterminen 2020 läser sista terminen i 

Förskollärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Studien genomförs som en del av 

vårt självständiga arbete (examensarbete), vilket sedan kommer att publiceras i en 

examensuppsats.   

Vi har fått chansen att ta del av ett projekt via Högskolan med utgångspunkt inom 

naturvetenskap. Vi har då valt att rikta in oss även på äventyrspedagogiken som finns här 

ute på Naturförskolan.  

Det vi vill undersöka genom vårt examensarbete är hur denna pedagogik kan synliggöra 

ett naturvetenskapligt fenomen. Vi kommer även studera barnens delaktighet och 

inflytande inom det naturvetenskapliga projektet. Under projektet kommer vi besöka 

förskolan vid 3 tillfällen där vi då kommer observera, ta anteckningar samt ta video och 

ljudupptagning av en aktivitet. Allt detta kommer att registreras på Högskolan 

Kristianstad i enlighet med lagen om hantering av personuppgifter (GDPR)  

Du kan även kontakta oss när som helst både under och efter studien om det skulle vara 

något du undrar. Naturligtvis kommer vi även ta hänsyn till de forskningsetiska 

principerna som lyder:  

• Studien är frivillig och du kan när som helts under denna studie rätt till att avbryta 

din medverkan.  

• Informationen vi får fram i video och ljudinspelning kommer endast användas i 

denna aktuella studie och därefter förstöras.  

• Du kommer att vara anonym under hela studien.  
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Vi önskar besked om ert samtycke och behöver därför ert medgivande att skriva under för 

ert barn. Blanketten samlas in senast under vecka 38.   

Ni är välkomna med frågor eller om ni har funderingar på följande mail   

Linda Nilsson, linda.nilsson0171@stud.hkr.se.   

Rebeca Nilsson, rebeca.nilsson0031@stud.hkr.se  

Handledare på Högskolan Kristianstad: Marie Fridberg, marie.fridberg@hkr.se   

x---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----  

  

                                Sid2/2  

Samtycke till vårt barns deltagande i studien äventyrspedagogik  

□ JA, jag/vi har läst informationen och samtycker till att mitt/vårt barn videofilmas 

i samband med studien och deltar i studien äventyrspedagogik  

□ NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar i studien äventyrspedagogik  

    

Barnets namn ………………………………………………..  

  

Vårdnadshavares underskrift (vid gemensamvårdnad krävs bådas underskrift)    

Datum ………………………….  

.....................................................................................       

.....................................................................................  

Vårdnadshavares Namnteckning    Vårdnadshavares Namnteckning 

.....................................................................................       

.....................................................................................  

Namnförtydligande      Namnförtydligande  


