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Sammanfattning 
Syftet med det självständiga arbetet var att undersöka hur äventyrspedagogik tillämpas i en Reggio 

Emilia-inspirerad förskola. Genom att jämföra dessa pedagogiker kan man få syn på likheter och 

skillnader som motiverar tillämpningens betydelse för barns lärandeprocesser. Undersökningen fick 

sitt praktiska utförande i en skogsmiljö på en av förskolorna, där två förskollärare hade teoretiska 

kunskaper inom äventyrspedagogik och Reggio Emilia. Tio pedagoger och en förälder deltog som 

observatörer i äventyret. Utöver dessa deltog två studenter från förskollärarutbildningen, Stockholms 

universitet som också är författarna till denna undersökning. Deras observationer och intervjusvar från 

de två förskollärarna ingår i undersökningen. I äventyret deltog femtiofem sexåringar från fem 

förskolor inom enheten. Utformningen av äventyret bestod av sju stationer med diverse 

samarbetsövningar där utmaningarna i övningarna hade olika svårighetsgrader. Barnen skulle utmanas 

i och få utforska sina frågor i en spännande miljö med hela kroppen. Det framkom att resurser i form 

av tid för planering, föräldrar och pedagoger ute i äventyret både som observatörer och som säkerhet 

och trygghet krävdes. Resultatet av vår undersökning visar att tillämpningen av äventyrspedagogik 

med sin syn på sinnliga samspelsövningar med motoriska inslag och med naturen som stöd, berikar 

och kompletterar förskolors arbete med barns lärandeprocesser samt Reggio Emilias syn på barns 

möjligheter till utveckling och lärande.   
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Förord 
Efter att ha arbetat och praktiserat på våra VFU-platser har vi fått erfarenhet av ett arbetssätt 

inspirerat av Reggio Emilia. Det som har väckt ett intresse hos oss är framförallt hur man arbetar med 

barns lärandeprocesser. Vi blev nyfikna på om detta arbetssätt kan mötas med äventyrspedagogik och 

om de kan berika varandra. Inspirationen äventyrspedagogik som val till uppsatsämne kom utifrån att 

en av oss läst en valbar kurs i äventyrspedagogik under studietiden till förskollärare på Stockholms 

universitet. Denna pedagogik har tidigare använts i skolan och det gjorde oss undrande hur den 

tillämpas i förskolan. Det är de studierna som ligger till grund för denna undersöknings empiriska del 

där vi har intervjuat och samlat in observationer från flera förskolor inom en enhet.   

Vi tackar de förskollärare som på flera sätt varit delaktiga och lagt ner en hel del tid på att förbereda 

och genomföra äventyret för enhetens samtliga fem-sex åringar. Fler personer som varit oss 

behjälpliga är barnskötarna, verksamhetschef och en förälder som också deltog i själva äventyret. Vi är 

också tacksamma för de kloka råd och det stöd vi fått från Kjerstin Palm och Peter Emsheimer under 

arbetets gång. 

De resurser av tid och praktiska möjligheter som vi haft när vi skrivit detta självständiga arbete har 

begränsat undersökningens omfattning och fördjupning både vad gäller teoretisk bakgrund och 

empirisk undersökning då både Reggio Emilia och äventyrspedagogik innehåller många och olika 

teorier kring barns lärande. Vi valde att fokusera på barns lärandeprocesser och upplevelsens betydelse 

för dessa för att undersökningen skulle ge en intressant och förståelig översikt.  

Stockholms universitet 2013-06-05 

Mikael Pettersson, Abrahamsberg & Sebastian Palm, Kungsängen 
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Bakgrund 

Inledning 
Idén med det självständiga arbetet var att se hur ävenyrspedagogiken tillämpas i praktiken. Två 

förskollärare på en Reggio Emilia-inspirerad förskola planerade att genomföra ett äventyr. Att den 

förskolan utsågs berodde på vår kännedom om att det arbetade två förskollärare på enheten som 

förutom Reggio Emilia även hade teoretiska kunskaper inom äventyrspedagogik.  

Tre tillfällen samordnades där planering av piratäventyret tog sin grund för dess logistik och 

praktiska förberedelser. Upplägget var att planera och strukturera, komma fram till vilka som skulle 

delta av barnen samt vuxna och hur de fem förskolorna inom enheten skulle bjudas in.  

Frågorna som ställdes var: vad skulle äventyret innehålla? Vad skulle äventyret ge barnen? 

Skogsterrängen utanför förskoleområdet undersöktes och planerades utifrån de utmaningar stationerna 

skulle innehålla med naturen som inspiration. Hur många vuxna behövde ingå i äventyret? Vilka roller 

skulle de vuxna ha utifrån kompetens och säkerhet? Vad krävdes för att genomföra ett säkert äventyr 

med många barn utanför förskolans inhägnade område? Behövder fler personer tillfrågas som 

uppbackning om någon inte kunde delta i det planerade äventyret? 

De undersökningar som skulle tillämpas skulle vara observationer och intervjuer från förskollärare, 

barnskötare och föräldrar. Dessa undersökningar skulle sedan sammanställas och analyseras.  

I förskolans läroplan Lpfö 98/10 står det att förskolan ska stärka barns medkänsla och inlevelse för 

andra människors situation för allas välbefinnande och utvecklande (Läroplan för förskolan Lpfö 98 

2010:4). Förskolans pedagogik ska utmana barnets lärande och utveckling i en miljö som är 

innehållsrik, inbjudande och öppen. Lärandet ska vara lustfyllt och kreativt där leken ska främjas för 

att kunna stärka barnens intresse för att kunna erövra kunskaper och färdigheter. Läroplanen beskriver 

att barnen ska utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp och att de bör träna sig i att hantera 

konflikter för att förstå och kunna ta ansvar för gemensamma regler (Läroplan för förskolan Lpfö 98 

2010:9). Utvecklingen ska även vara motorisk så att barnet har möjlighet att upptäcka och förstå sin 

omvärld på ett nytt sätt, där barnet behöver lyssna och förmedla egna uppfattningar för att förstå andra 

(Läroplan för förskolan Lpfö 98 2010:10). 

Att äventyrspedagogik skulle inspireras i vår undersökning stödjer sig på Furmarks (2003:13) 

beskrivning om spänningens och fantasins ingång till barns lärande genom grupplekar, med naturens 

bidrag som plats för lek där barnet får lära med hela kroppen.  
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Området 
Området Cooperative learning som menas ett samarbetslärande handlar om interaktion med 

varandra där man tillsammans utmanas för att lösa problem. Orlick (1986:54) belyste metoden redan 

1986 där han poängterade fördelarna där lekar är utformade för att inspirera, stimulera och engagera 

barnen i samspel som alternativ till lekar som är tävlingsinriktade. Han uppmärksammade att barnen 

visade en mer kavat sida av sig själv som påverkade den egna självbilden positivt samt inspirerade sin 

omgivning på ett skämtsamt sätt.  

Furmark (2003:13) har hämtat sin inspiration från adventure education som är en 

äventyrsundervisning med ursprung från USA där den utvecklats sedan mitten av 1900-talet. 

Författaren benämner det äventyrsbaserade lärandet äventyrspedagogik. Den är ursprungligen 

anpassad för skolan och författaren anser att den är tillämpningsbar även i förskola/förskoleklass i 

åldrarna fem till sex år med dess innehåll av samarbetsinlärning, upplevelsebaserat lärande och 

uppleva med alla sinnen, fantasi, utomhusmiljö, grovmotoriska lekar, samarbete lärande och spänning. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur en Reggio Emilia-inspirerad förskola tillämpar 

äventyrspedagogik. Genom att jämföra Reggio Emilia med äventyrspedagogik kan skillnader och 

likheter tas fram i syftet att berika och komplettera förskolans arbete barnens lärandeprocesser.  

För att ta reda på detta har följande frågeställningar ställts: 

Hur tillämpas äventyrspedagogik på en Reggio Emilia inspirerad förskola? 

Hur tar man vara på skillnader och likheter mellan äventyrspedagogik och Reggio Emilia i förskolans 

arbete med barns lärandeprocesser? 

Vilka tecken på barns upplevelse kan man se? 

Hur följer man upp äventyret och det barnen lär sig? 

Vilka resurser krävs för att genomföra tillämpningen? 

Vilken roll har pedagogen? 
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Pedagogiskt och didaktiskt 

perspektiv 

I detta avsnitt kommer beskrivs ett antal pedagogiker och didaktiker med stöd av litteratur för att ge 

grund åt våra frågeställningar. Forskningen som jämförs har i vissa delar olika syn på barns lärande 

där det som är intressant är att se om det finns likheter och skillnader och vad det ger för betydelse för 

barns lärandeprocesser.  

Tidigare forskning  
 

Adventure education är en pedagogik som används i USA sedan mitten av 1900-talet där den 

ursprungligen är framtagen för flera målgrupper och däribland skolan (Hovelynck 2001:4). Furmark 

(2003:8-10) har inspirerats av denna pedagogik som är en äventyrsundervisning och har via Luleås 

universitet tagit fram en äventyrspedagogik. Pedagogiken baserar sig på ett upplevelsebaserat lärande i 

utomhusmiljö med många grovmotoriska inslag genom lek och samarbetsinlärning. Lekarna ska bidra 

med upplevelser som stimulerar alla sinnen som med fantasi och spänning blir viktigt för lärandet. 

Hovelynck (2001:3-4) skriver om skillnaden mellan aktivt lärande och erfarenhetsbaserat lärande. 

Aktivt lärande används oftare för att lära ut något specifikt, men att kunskaperna då inte är baserade på 

egna erfarenheter. Med ett erfarenhetsbaserat lärande där varierande aktiviteter ingår, i synnerhet nya 

och spännande lekar, läggs fokus på barnets förståelse. 

Cooperative learning beskriver ett lärande i samspel där fördelarna blir tydliga när barn utmanas i att 

lösa problem tillsammans. Orlick (1986:54) belyste metoden redan 1986 där han poängterade 

fördelarna där lekar är utformade för att inspirera, stimulera och engagera barnen i samspel som 

alternativ till lekar som är tävlingsinriktade. Han menar också på att fördelarna med ett att lära genom 

samarbete ger modiga, självständiga och mer öppna barn som samspelar mer med sin omgivning. Med 

ett sådant lärande blir barnen trygga med varandra där de kommer närmare de vuxna, där humor blir 

ett inslag i miljön. 

Furmark (2003:13) har hämtat sin inspiration från adventure education som är en 

äventyrsundervisning med ursprung från USA. Den är ursprungligen anpassad för skolan och 

författaren anser att den är tillämpningsbar även i förskola/förskoleklass i åldrarna fem till sex år. 

Äventyrspedagogik är tänkt att tillämpas ute i naturen med dess möjligheter som öppnar upp för 

spänning och fantasi med inspiration av grovmotoriska lekar med samarbetsövningar som grund. 

Områdena är upplevelsebaserat lärande, samarbetsinlärning på grupp- och individnivå där barnen 

upplever och lär med alla sinnen, genom fantasi, i grovmotoriska lekar, med utmaningar och spänning. 
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Abbott & Nutbrown (2005) skriver i tolkningen av Reggio Emilia att den kamratliga relationen 

mellan barn är beroende av det kooperativa samarbetet där den vuxne kan influera och utveckla barn 

mot gemensamma mål. Man ser barnet som en kompetent person som kan skapa sig nya kunskaper 

genom att träna sig i att diskutera, lyssna på varandra, respektera andras tankar och uppfattningar via 

samspel (Abbott & Nutbrown 2005:119, Barsotti 1997:25). Wallin (1996:122) tar upp ett 

barnperspektiv och menar att genom att pedagogen visar tillit till barnet kan barnet bredda sin fantasi, 

sina funderingar och sin kunskap så att de blir medforskande i ett mer utvecklande förhållningssätt. 

Om barnet kan få ta hjälp av sina sinnen förenas och kopplas lärandet lättare till dess lärande processer 

till exempel estetiskt skriver han (Wallin 1996:122). Wallin (1996:119) Abbott & Nutbrown (2005:18) 

och Barsotti (1997:25) anser att Reggio Emilias filosofi grund är att tillämpa dessa multimodala 

förhållningssätt för att barnen ska lära i sitt utforskande genom att vara frågvisa, bli medvetna och 

kunniga i sitt utvecklande.  

Äventyrspedagogik 

 
Äventyrspedagogik är framtaget av Sven-Erik Furmark och är inspirerat av adventure education. 

Adventure educations utgångpunkter är att deltagarna ska utvecklas både i sig själva och som grupp. 

Här används kamratbanor där samarbetsinlärning utövas i verkliga sammanhang. Det som skiljer från 

äventyrspedagogik är att Furmark inkluderat ett tema till kamratbanorna som ska lyfta lärandet till en 

upplevelse. Enligt Furmark fanns inte detta omnämnt tidigare varför han i samarbete med Luleås 

universitet tagit fram en äventyrspedagogik med motivationen att barn lär sig bättre genom fantasi och 

spänning. Genom att arbeta tillsammans i grupp drar Furmark nytta av samarbetsinlärningens fördelar, 

att man oftast lär sig bättre tillsammans med andra. 

Adventure education är framtaget för flera målgrupper som skola företag, organisationer, och social 

omsorgsverksamhet men Furmarks äventyrspedagogik är särskilt framtagen för det pedagogiska 

forumet, som skolan. 

Furmark talar om aktuell hjärnforskning och utgår ifrån berättandets pedagogiska fördelar när han 

utgår från den traditionella kunskapsinlärningen i klassrummet. I äventyrspedagogik betonas spänning, 

utmaning och fantasi som de viktigaste pedagogiska verktygen där kunskapsämnen integreras med 

äventyret och kan fungera som utmaning både för barn och vuxna. Att skicka brev och skriva 

berättelser om äventyret ger språkkunskaper och matematik kan inkluderas i gåtor och uppdrag som 

exempel.  

Äventyrspedagogikens aktiviteter har en utformning som står för att ge barnen multipla utmaningar 

som berör och påverkar barnens erfarenheter som socialt samspel, den motoriska och känslomässiga 

utmaningen samt att barnen frambringar och använder sig av sina gemensamma kunskaper för att lösa 
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uppgifter. Den är genomförbar i naturen men även inomhus och genom detta används kroppens alla 

sinnen och bidrar till att kunskaperna lärs i ett realistiskt sammanhang och eleven får ökad förståelse 

och minns dem bättre. Äventyret har alltid en start och ett slut som väver in äventyret i en tråd så att 

barnen kan känna en början samt ett avslut (Furmark, 2003:14). 

Vygotskij (1962/1986:187) skriver om zonen för den proximala utvecklingen (ZPD). Denna zon 

utgår från barnets nuvarande kunskaper och förmågor och vart barnets nästa steg i utvecklingen ligger, 

där barnet med hjälp av kamrat eller vuxen som redan uppnått detta kan ge sådant stöd att det barnet 

klarar av idag med stöd, kan det klara av själv nästa gång. Furmark (2003:17) anser att detta proximala 

lärande är i samklang med det upplevelsebaserade lärandet. Här utmanas barnets tidigare erfarenheter 

efter den nivå som barnet med stödet av samarbete med andra klarar av. Ett barns utveckling påverkas 

utav detta samarbete som tillsammans med olika redskap omvandlar sin kunskap till grupp- och 

individlärande. Vygotskij (1962/1986:187) skriver om barns kapacitet för imitation. Om imitationen 

skulle sakna gränser skulle vilket barn som helst kunna lösa vilket problem som helst utan stöd från en 

vuxen. Barn ska tillgodoses med lite svårare uppgifter med stöd av någon som kan, vilket krävs för att 

barnets utveckling ska utmanas till att klara av uppgifterna och utmaningarna bättre, vilket blir 

meningsfullt för barnet. Samma utmaning på egen hand med enbart barnets tidigare kunskaper och 

erfarenheter är inte den proximala utveckling möjlig eftersom den kan bara kan nås tillsammans med 

andra. Att träna sig att samarbeta ökar barnets chans att klara sig bättre under de senare år, bland annat 

i skolan. 

Hannaford (1997:104) skriver om hur kropp, tanke och känsla är sammanbundna med varandra. Om 

man skulle skilja dem åt skulle ingen inlärning ske. Det är med känslor man avgör vad som är relevant 

och förnuftigt att lära sig, men också vad som är rätt beslut att ta när de vägs mot varandra. På samma 

sätt är hjärnan beroende av kroppen. Genom sinnen tar kroppen emot information från syn, hörsel, lukt 

och känsel. Kroppens förmåga att bearbeta denna information kan tränas upp och skapa kreativa 

bilder. Författaren menar också att rörelse är viktigt för inlärningen. Hjärnan orienterar sig med hjälp 

av rörelse och balans vilket skapar förståelse av världen genom detta. Rörelse integrerar och förankrar 

ny information och erfarenheter i våra neurala nätverk. Rörelse väcker och aktiverar många av våra 

mentala kapaciteter. Våra rörelser ställer in våra sinnesorgan ögon, öron, näsa och tunga för att ta emot 

information från omgivningen. Rörelse sammanbinder minnet med att uppfatta lukter till händelser 

eller ljud som formar inre bilder till skydd och förståelse. Genom rörelse kan man klä tankar och 

känslor i ord och handlingar och göra världen rikare med våra kreativa idéer. Våra muskler har direkt 

anknytning till minnet. Enligt författaren aktiveras stora delar av hjärnan när man rör på sig varför 

inlärning blir enklare. Det blir också en bestående och naturlig handling för hjärnan när den får koppla 

erfarenheter till en rörelse (Hannaford 1997:98-99). 
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Utomhusdidaktik 

Med skogen som plats för lärande blir det naturligt att röra sig och genom upplevelsebaserat lärande 

kan barnen ha olika typer av motoriska rörelselekar. Samtidigt som de tränar sig att kommunicera och 

använda sig av miljön lär de sig om naturen på samma gång (Lundegård, Wickman & Wohlin 

2004:28–30). 

Reggio Emilia filosofin betonar utforskandets inflytande på lärandet där barnet möjliggörs att 

utvecklas och lära sig i ett öppensinnat klimat (Barsotti 1997:20). När barnen får upptäcka, stimuleras 

och utmanas för sin kunskapsinhämtning leder det till en bättre självkänsla som formar identiteten i ett 

inkluderande samspel med sina kamrater och de vuxna på förskolan (Barsotti 1997:7). Genom att låta 

barnen vara medskapare med sitt egna uttryckssätt och intresse får barnets tillgång till sitt inre jag 

(Barsotti 1997:23). 

Ericsson (2005:8) menar att skogen är inspirerande och full av fysiska utmaningar för motorisk 

utveckling. När barnet vistas utomhus i okänd terräng kan barnet utmana kroppen så mycket som den 

vågar och känner tillit till. I skogen är riskerna för skador större eftersom miljön inte är anpassad för 

barn, men den är också spännande och utmanande vilket sätter motoriken på sin spets och barnet 

behöver inte improvisera för att utmana sig utan går istället försiktigt fram för att inte snava på något. 

När barnet sedan är mer bekant med sina kroppsliga rörelser kan muskelminnet utmanas genom lekar i 

skogen. Där får barnet annat att tänka på än hur den ska förflytta sig över hinder, till exempel kan 

barnet bli jagad och då hamnar fokus på att snabbt ta sig därifrån eller undvika att bli tagen. Här tränas 

reaktionsförmåga tillsammans med muskelminnet som bildar en färdighet i att röra sig i okänd och 

kuperad terräng. Barnets motorik utmanas tillsammans med andra genom särskilda uppdrag där de 

behöver varandra för samarbetsövningar att lösa problem. Ericsson (2005:8) framhäver äventyr som 

ett inspirerande arbetsätt att få barn att röra sig flexibelt i skog och mark med uppdrag som kräver 

listighet, men också fysisk- och socialförmåga i samarbete. 

För att barn ska få bra möjligheter att få ta del av ett sinnligt lärande och utvecklas med sin kropp 

behöver pedagogen ha förkunskaper om barns utveckling och växande utifrån fysisk förmåga, 

motorik, sinnena samt hur kroppens delar kan samverka i ett lärande (Grindberg & Jagtøien 2000:21). 

Grindberg & Jagtøien (2000) hänvisar till Duesund som menar på att kroppen är människans redskap 

för möjliggörandet och utforskandet i sitt identitetsskapande i sociala aktiviteter. Genom att barn tidigt 

får en positiv upplevelse i motoriska aktiviteter bidrar detta till att barns sociala kompetens i äldre 

åldrar ökar och blir meningsfulla (Grindberg & Jagtøien, 2000:22). Författarna framhäver vikten med 

att pedagogen på förskolan anordnar stimulerande, motoriska aktiviteter för att stimulera barns behov 

att få röra på sig. Rörelselekarna ska vara upplagda och anpassade så att barnet ska inspireras och 

känna det meningsfullt. I barns tidiga åldrar använder de sig av sina sinnen i det praktiska utövandet 

med hjälp av sin kropp: krypa, klättra, hoppa, gunga, springa med flera. Sinnesträning i olika former 
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ger kroppen den nödvändiga stimulans och träning som barn behöver. Vidare skriver Grindberg & 

Jagtøien (2000:30) att det är viktigt att barn i tidig ålder får utrymme i sin miljö för att kunna 

experimentera med kroppen och sinnena för att få en bättre kropps- och rumsuppfattningen. Barns 

fysiska inlärning sker i sin egen takt och har ingen bestämd tid på att uppnå ett bestämt resultat. Att 

försöka tolka och förstå barnets kroppsspråk ger trygga och glada barn där de kan uttrycka fantasifulla 

rörelser. Hos ledsna och otrygga barn kan man uppfatta en ovilja att medverka i rörelseaktiviteter 

(Grindberg & Jagtøien 2000:41). Inom Reggio Emilias pedagogik beskrivs miljön som den tredje 

pedagogen. Det tredje ”pedagogstödet” blir en passiv medhjälpare vid lek, rörelse och utforskande på 

individ- och gruppnivå i olika aktiviteter (Barsotti 1997:33). 

Ingelman (1996:24) skriver om den dynamiska pedagogiken inom förskolan som kan kopplas ihop 

med äventyrs- och upplevelseinriktningen. Genom att vara en så kallad dynamisk ledare har man som 

uppdrag utifrån sina tidigare erfarenheter och kunskaper att forma och planera mål samt återblicka och 

utvärdera äventyret ihop med barnen. Vidare skriver författaren om det individuella lärandet som en 

dominerande faktor följt av de gemensamma grupparbetena inom samarbetet och samspelet. Den 

vuxnes ledarskap inom den dynamiska pedagogiken har en viktig uppgift att guida och stödja barnet i 

deras utforskande för att utveckla och vidga deras synfält. Ingelman (1996) menar att det stödjer 

barnen i deras problemlösande samt ger dem möjligheter för interaktion och eget lärande, om sig själv 

som person genom att delta i interagerande diskussioner och övningar. Det gäller för pedagogen att 

använda sig av utmanande utforskning och även för sig själv för att inte besitta all kunskap utan bli 

medforskande tillsammans med barnen.  

Reggio Emilia 
Filosofi 

Barsotti (1997) skriver om Reggio Emilas etiska filosofi som baseras på vänskap, omsorg, 

inkludering och delaktighet, något hon funnit nödvändigt för barnets trygghet och identitetsutveckling. 

Barnets tankar och uttryck har blivit mer centrala som bidragit till att barnen på förskolan använder sig 

av ett mer positivt och socialt förhållningssätt till sina kamrater och de vuxna. Detta gör att barnet med 

hjälp av sina uttryck och med sin kognitiva utveckling kan betraktas som ett subjekt som innebär att 

barnet ses som en tänkande varelse och får chansen att agera och uttrycka sin personlighet (Barsotti 

1997:7, 25). 

Samarbete 

Barsotti (1997:32) skriver om vuxnas respekt till barnet som stärkt barnens självförtroende vilket i 

sin tur gjort att barnen blivit modigare och vågar dela med sig av sina tankar till sina kamrater. Abbott 

& Nutbrown (2005:75, 119) skriver att barns sociala relationsskapande får större betydelse i 
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samarbetslösningar än om barnet gör det med en vuxen. Här får barnen lära sig argumentera, lära av 

varandra och även respektera andras åsikter. 

Lärandeprocesser 

Reggio Emilia står för en pedagogik där man ser till barnets rätt att lära i ett öppet klimat där 

förmågor och intressen ingår för hur barn lär sig (Barsotti 1997:20). De grunder som de förordar är 

barnets perspektiv, ett exempel är deras arbetssätt med ett problemlösande perspektiv och reflektion. 

Enligt Barsotti (1997:20) är detta tillvägagångssätt utvecklande för barnets kognitiva tänkande genom 

att bortse ett hastigt arbetssätt som stimulerar och bidrar till eget tänkande.  

Barsotti (1997:23, 32) skriver om att hjärnan anses vara kreativ som med hjälp av sin miljö kan 

utvecklas och beröra många olika områden samtidigt. Hon skriver att hon kan urskilja en bättre 

trygghet och en förändring utveckling i barnets identitetsskapande när inflytandet förflyttas från de 

vuxna till barnen som innebär att barnen blir mer delaktiga. På det sättet har barnens förhållningssätt 

förändrats och barnen har blivit mer aktiva och respektfulla med bättre självförtroende till sina 

kamrater i barngruppen. Detta har medfört att barnen använder sig mer av humor till kamraterna och 

de vuxna där man också sett att barnen har blivit modigare att socialisera sig med sin omgivning och 

uttrycka sina tankar. 

Malaguzzi ville ha ett lärande som tog fram det äventyrliga i barns spontana frågeställningar där 

pedagogiken är mer osäker och riskfylld och inte förutsägbar. Författaren menar att i sitt utforskande 

om världen utmanar barnen sig själva med frågor hela tiden varför man kan låta deras teorier vara det 

som gäller för att deras utforskande ska få fortsätta (Wallin 1996:94–97). Reggio Emilia tar vara på 

barns fantasi när man utmanar barnen med hjälp av deras hundra språk. Man ser barnet som kompetent 

och aktiv utforskare som försöker skapa mening i världen (Abbott & Nutbrown 2005:162). På detta vis 

låter man barnen uppfinna sina egna hundra världar och låter dem få upptäcka och överraskas av sina 

förundringar och fantasifulla föreställningar. En stor motivationsfaktor för utforskandet utvinns då av 

fantasin och pedagogens tro på barnet som kompetent, där det omöjliga blir möjligt. Reggio Emilia 

vill förena teori och praktik och vill åberopa ett holistiskt perspektiv på lärande som Wallin benämner 

Reggio Emilias Poesi, att förena sinnen, känslor och förnuft i estetiska lärprocesser (Wallin 1996:122). 

Enligt Malaguzzi räcker det inte att som pedagog teoretiskt förstå Reggio Emilia-filosofin, det handlar 

om vad man gör. Det är i pedagogens handlande som denna filosofi framträder (Wallin 1996:103–

108).  

Genom vuxnas handledande förhållningsätt, inspiration och material får barnen hjälp med att ta 

steget mot egna insikter. Reflektion och återkoppling till barns lärande är något som de vuxna kan ge 

sitt stöd i. Att gå tillbaka och återberätta vad barnen tidigare kommit fram till gör att de kan förena 

tidigare teorier med nya insikter. Detta visar barnen att deras teorier, föreställningar och funderingar 

uppskattas och kan diskuteras. Det stärker barnen och ger goda möjligheter för utveckling (Abbott & 
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Nutbrown 2005:118). Barnen behöver tid för utforskande, reflektion och man ska inte lära barn något 

som de kan lära sig själva (Wallin 1996:126). Istället lägger man i Reggio Emilia ett stort värde i att 

rikta uppmärksamheten mot det som intresserar barnen och att de ska få möjlighet att utforska 

spontant och direkt få jobba med det som fascinerar och inspirerar dem. Att skapa ett sammanhang där 

barnen kan gå på djupet med sina frågor (Abbott & Nutbrown 2005:162). 

Barnperspektiv, barns perspektiv och barnets 

perspektiv 
Utifrån Halldén (2003:13-14) kan man tolka barnperspektiv som vuxnas synsätt på barn i deras 

ambitioner för ”barnets bästa”. Man för en talan åt barnen efter vad man tror barnen vill och behöver. 

Med barns perspektiv blir det annorlunda. Johansson (2003:47) menar att barnens åsikter och behov 

förs fram med barnen, istället för åt barnen. Med hjälp av författaren kan man också tolka 

barnperspektiv att se på barn som human becomings, som innebär ofullständiga människor tills de nått 

vuxen ålder där åsikterna värderas som vuxna vet bäst och barn är irrationella. Författaren verkar 

förklara att man som vuxen antingen kan ha med barnens åsikter i åtanke vid beslut, eller så tar man 

inte med dem alls då man anser barns åsikter vila på för lite erfarenhet. Med Johanssons (2003:48) 

begrepp som barns perspektiv och barnets perspektiv kan man få en syn på barn som human beings, 

och innebär människor med egna viljor och åsikter, där barn är medmänniskor. Man tar till vara på 

barndomen genom att se på barnet här och nu och lyssnar till dess åsikter.   
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Metod 

Val av metod 
Ahrne och Svensson (2011:14) beskriver hur valet av kvantitativ eller kvalitativ metod beror på 

studiens omfattning och om det är djupa svar eller statistik man vill åt. De data som genererats i denna 

studie är hämtade genom en kvalitativ metod där ett relativt brett urval av frågeställningar använts för 

studien. Nackdelarna att göra kvalitativa metoder medför risk för stigmatisering. Sveriges befolkning 

är stram och dess miljöer är begränsade vilket gör att man lätt kan känna igen vissa grupper vilket 

medför en risk att kunna identifiera informanterna. Ett exempel på detta är om informanterna har en 

annan kulturell härkomst. Kvalitativ metod medför också en risk i att forskaren hamnar i obekväma 

situationer när man fördjupar sig i händelser och situationer. Att fördjupa sig gör också att man kan 

missa andra relevanta huvudfrågor, vilket innebär att svar utifrån andra perspektiv kan ha förbisetts. 

vilket skulle ha varit lättare om en kvantitativ metod användes i form av enkäter med fler övergripande 

frågor, men desto färre följdfrågor (Ahrne & Svensson 2011:14). Ett annat problem är att hitta den 

rätta distansen till de personer som metoden berör. Det är lätt hänt att man kommer in allt för nära och 

skapar en närhet eller en relation till personen. Detta behöver forskaren försöka ta avstånd från (Ahrne 

& Svensson 2011:16–17). 

Att genomföra en kvalitativ studie gör att man går på djupet i en annans livsvärld. Där beskrivningar 

och personens förhållanden och tankar spelar roll, där man får ta del av informanten från ett annat håll 

mer djupgående (Ahrne & Svensson 2011:11). Om kvantitativ metod används når man en större 

population men syfte med studien är att få en mer djupgående beskrivning av upplevelser och känslor, 

vilket är svårt att få fram med en kvantitativ studie. Därför blir kvalitativ metod viktig för studien då 

det blir ett sätt att nå åsikter och tankar i hur pedagogerna förstår och tolkar i till exempel äventyret. 

Om hur äventyret och dess lärande kan eller inte kan bidra till nya kunskaper och lärande till barnen 

samt vad de kan se hur barnen i fråga har upplevt äventyret. 

 

Observationer 

Elva strukturerade observationer genomfördes (Bilaga 1) i en förskole enhet i en och samma 

kommun. Samtliga förskolor inom enheten arbetar Reggio Emilia-inspirerat. Det strukturerade 

observationsunderlaget var förberett och överlämnades till pedagogerna för att de och föräldrarna 

skulle observera och fylla i underlaget under äventyret. Samtliga förskolor inom förskole enheten 

deltog i äventyret med totalt ca femtio barn. Observationsunderlaget var utformat för att få information 

om hur lärandeprocesserna med äventyrspedagogik kan synliggöras med förskolans arbetssätt att 

arbeta Reggio-nspirerat. De var elva observatörer som utförde observationerna.  
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Som observatör förs kortfattande anteckningar i vad som uppmärksammas och anses vara 

betydelsefullt och observatören får försöka göra sig osynlig för att inte störa (Ahrne & Svensson 

2011:17, 98). En svaghet som kan ses med att fylla i ett observationsunderlag, kan vara att be en 

person som inte är tränad som observatör och väl förtrogen med vad som ska observeras för denna typ 

av studie. Ytterligare en svaghet med den metoden kan innebära att observatörerna låter bli att svara 

eller att de svarar i olika omfattning som försvårar jämförelsen och kvalitén.  

Intervjuer  

Tre strukturerade intervjuer genomfördes med två förskollärare och en barnskötare på tre olika 

förskolor inom enheten. Vid varje tillfälle var det två studenter som intervjuade och mobil användes 

som stöd där ljudfilerna lades uppe på datorn för att transkriberas, analyseras och reflekteras. 

Intervjufrågorna hade de intervjuade inte sett innan. Intervjuformen som användes var berörde endast 

ämnet för studien för att undvika att de skulle vara alltför öppna och breda. Detta för att få de svar vi 

behövde kring tillämpningen. Det uppkom även följdfrågor kopplade till huvudfrågorna. 

Användningen av kvalitativ metod ger en jämförbarare och objektivare bild på de frågor som är 

avsedda att belysa. Att använda sig av flera olika former i undersökningen som intervju, observation 

med flera ger en bredare forskning och analysering av det inhämtade underlaget som innebär en 

grundligare trovärdighet (Ahrne & Svensson 2011:17). En svaghet med att ställa frågorna i själva 

intervjutillfället kan innebära att personen inte får tid till eftertanke och det påverkar svaren. Att lämna 

ut intervjufrågorna före intervjun kan betyda att personen blir påverkad genom andra i diskussioner 

och samtal. 

Urval och avgränsningar 
Observationer 

Avsikten med att observera var att få en inblick i hur pedagogerna såg barnen ta till sig, leka och 

genomföra äventyret. Med barnens egna pedagoger som observatörer med tidigare kunskaper om 

barnen blir observerandet mer objektivt. Av den orsaken överläts observerandet till pedagogerna och 

en förälder som följde barnen genom äventyret. Varje förskola som skulle vara med i äventyret fick 

själva utse vilka som skulle vara observatörer. De valde både förskollärare och barnskötare. Föräldern 

som också agerade som observatör erbjöd sig själv att få vara med. 

Intervjuer 

Intervju som metod valdes för att direkt kunna intervjua efter äventyrets genomförande för att få en 

uppfattning om hur äventyret upplevts av pedagogerna. Intervjuerna utfördes i så nära anslutning till 

själva upplevelsen och var därför ”färskt i minnet” och den andra orsaken var att få pedagogernas 

personliga uppfattning om upplevelsen eftersom de inte hunnit påverkats av andra. Urvalet av 

intervjupersoner var tre förskollärare, två av de tre har teoretiska kunskaper inom äventyrspedagogik. 
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Orsaken till det var för att se om det var jämförbart eller om det finns skillnader i svaren utifrån deras 

förkunskaper. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Barnen som deltog i äventyret var samtliga fem till sex år, flickor och pojkar. De vuxna som kom 

från förskolorna var antingen förskollärare eller barnskötare varav fyra var män och sex var kvinnor i 

varierande åldrar. Utöver förskolans personal var en kvinnlig förälder och de två manliga studenterna 

som gjort denna studie i åldern tjugotre och trettio.  

Det material som användes under äventyret var allt som skogen kan erbjuda och rekvisita som 

skattkista, guld stenar, skattkartor, brädor, leksaks alligator, tråd, rep, markeringsband, radio, cd, 

lakan, utklädningskläder, känsel lådor med hål för att känna, stockar, skyltar med instruktioner 

kopplade till äventyrets stationer, kamera samt observationsunderlag som observatörerna använde 

under äventyret, diktafonfunktionen i mobiltelefonerna till intervjuerna efteråt.  

Insamlingsteknik 
Observation 

Frågorna i observationsunderlaget var konstruerade på ett sätt så att observatörerna enkelt kunde 

fylla i vad de såg under pågående äventyr till exempel hur barnen samarbetade, vilka roller de såg att 

barnen tog eller fick i gruppen och om man kunde se lärandeprocesser och i så fall vad? 

De ansvariga på varje förskola fick observationsunderlaget direkt i handen för att dela ut underlaget 

till observatörerna inför äventyret. Totalt var det elva underlag som skulle delats ut till pedagogerna 

och föräldern. Tanken med det var att alla skulle ha en förförståelse för vad som skulle observeras. 

Efter äventyrets avslutande besöktes varje förskola av studenterna för att hämta upp de ifyllda 

observationsunderlagen. Några hämtades upp dagen därpå eftersom de inte var ifyllda. Totalt sju 

ifyllda observationsunderlag lämnades tillbaka.  

Intervju 

Eftersom två fungerade som intervjupersoner fyllde man i varandras frågor, några av frågorna var: 

Hur upplever du äventyret? Hade du kunskaper inom äventyrspedagogik? Vilka var dina förväntningar 

inför äventyret? Ser du några hinder med att implementera äventyrspedagogik i en Reggio Emilia-

inspirerad förskola? Hur skulle det påverka äventyret om föräldrarna varit mer delaktiga? 

Som intervjuperson deltog båda samtidigt vid alla tre intervjuer som genomfördes. För att minnas och 

för att återkomma till vad som sagts spelades intervjuerna in med mobiltelefon. Därefter fördes 

ljudfilerna över till datorn för transkription som senare används i det självständiga arbetet.  
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Genomförande 
Observation 

Att ansvaret överlämnades till förskolan att dela ut observationsunderlagen berodde på att de 

ansvariga förskollärarna som deltagit i planeringarna under uppbyggandet av äventyret fått noggrann 

genomgång om hur observatörerna skulle tänka när de observerar och antecknar. Tanken med det var 

också att observatörerna inför äventyret kunde ställa frågor till förskollärarna som fanns nära till hands 

så att de kände sig förberedda inför uppgiften. Valet att personligen samla in de ifyllda 

observationsunderlagen var för att dokumenten snabbt skulle komma tillbaka och inte stoppas så att 

det skulle dröja innan de kom. Studien begränsades eftersom fyra observationsunderlag av elva inte 

kunde samlas in av olika skäl. Genom återkommande påminnelse om vikten av att få in samtliga 

underlag gjordes besök och e-post kontakt togs med förskolorna.  

Intervju 

Valet att vara två under intervjuerna gjordes utifrån att vara ett stöd för varandra som 

intervjuansvariga och för att få en mer dynamisk diskussion efteråt när analysen och tolkningen skulle 

granskas och belysas. Intervjufrågornas begränsning blev tydlig, eftersom frågorna som ställdes vid ett 

flertal tillfällen så att det blev ja och nej svar. Valet av frågor, respons, följdfrågor och frågans 

utveckling påverkar besvararens svar, vilket enligt författaren bör minimeras för att det djupgående 

samtalet ska kvarstå (Ahrne & Svensson 2011:21). I intervju som metod ingår ett viktigt och svårt 

ansvarstagande i att arrangera intervju/er för att de sedan ska genomföras, transkriberas, analyseras, 

återkopplas samt reflekteras och stödjas i händelser, sammanhang och teoretiska förankringar. Att två 

intervjuade var för att vara noggrann med följdfrågor för att fånga upp den intervjuades tankar 

eftersom dessa kan vara bidragande till personens utsagor (Ahrne & Svensson 2011:36, 21, 37).  

Databearbetning och analysmetod 
Observationsunderlaget lades in på datorn för bearbetning av innehåll, det observatörerna försökt 

förmedla. Detta har gett ett godtyckligt underlag för reflektion och analys. 

Transkriberingen från intervjuerna har bearbetats på varsitt håll för effektiv tidsanvändning. 

Transkriberingen delades upp mellan studenterna för att sedan sammanställas. I transkriptionerna 

utelämnades hummanden, oljud som stört intervjun, hostningar och de flesta kroppsrörelser. När 

transkriptionen återges blir kommunikationen något som liknar ett manus, fördelen med att överföra 

en inspelning till skrift är att aspekter kan framträda och bli tydligare (Björndal 2002:86). 

Databearbetningen har skett utifrån en kvalitativ metod. Dataunderlaget från observationerna och 

intervjuerna har samlats ihop och satts samman, sorterats, organiserats och kategoriserats. På detta sätt 

ges en tydlig urskiljning av resultaten (Ahrne & Svensson 2011:21).  
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I analyshanteringen har skillnader blivit synliga utifrån den profession man har och vilket 

barnperspektiv och förhållningssätt man har erfarenhet utav. Björndal (2002:87) påpekar att det inte är 

oproblematiskt att återge en situation eftersom det är lätt att det kommer in olika tolkningar som görs 

av olika personer av samma inspelning. 

Forskningsetiska aspekter 
I ett inledande skede av äventyret genomfördes ett samråd med de två förskollärarna som planerade 

äventyret. De kom med förslaget att barnen och föräldrarna skulle tillfrågas och bjudas in till 

piratäventyret via ett brev (Bilaga 3) som också skrevs av förskollärarna. I brevet fanns en påhittad 

historia som skulle leda in barnen direkt i spänning och nyfikenhet som en inledning till äventyret. 

Barnen uppmanades att komma till en plats nära förskolan på ett utsatt datum och tid där vidare 

information skulle ges. Föräldrar till de barn som fick brevet gavs personlig information från förskolan 

om äventyrets uppläggning. Arbetsmaterialet som kom ur äventyret skulle bli ett underlag för en 

dokumentation som skulle komma att användas i en uppsats av två studenter på 

förskollärarutbildningen, Stockholms universitet. De fick också vetskap om att alla personer som 

deltar i äventyret avidentifieras och skyddas av sekretesslagen så att endast författarna har information 

om deras identitet. Förskolan hade redan en kollektiv överenskommelse med föräldrar om 

observationer så ingen ytterligare förfrågan var nödvändig. Dalen (2008:37–38) skriver att man måste 

be föräldrarna om tillåtelse, det räcker inte med att fråga barnen. Det innebar dock en lång process för 

att få föräldrarna att svara och ge dem utrymme att komma med frågor om vad undersökningen 

handlade om. En del föräldrar ville veta hur barnen skulle dokumenteras och om det skulle redovisas 

någonstans. Eftersom studenterna för undersökningen inte fanns på plats fick man förlita sig på att 

personalen kunde ge denna information så att föräldrarna kunde känna tillit till både studenter och 

pedagoger att regler och säkerhet i skogen vidhålls. Att driva forskning på förskola hade alltså sina 

begränsningar både i beslutsprocesser och föräldrar men också vad och hur man dokumenterar. Till 

exempel hade förskolan för få kameror för att få en tillräcklig foto och video dokumentation, eftersom 

pedagogers och studenters egna mobiler inte fick användas av sekretesskäl. Därför begränsades det till 

nedskrivna observationer vilket gör att studenterna kan ha missat viktiga uttryck hos barnen och fick 

förlita sig på pedagogernas ögon. Det hade också varit värdefullt att kunna se och höra barnen som 

underlag för studien så att även barns perspektiv kunde lyftas in. Detta blir istället föremål för en 

vidare forskning att göra. 

Inledningsvis på samtliga intervjuer informerades pedagogerna om att tystnadsplikten gällde åt båda 

håll, för intervjuare och för de intervjuade. De fick också vetskap om att all dokumentation kommer att 

avidentifieras och att endast författarna har kunskapen om identiteterna. Björndal (2005:98) beskriver 

att det är viktigt att förskolans strikta tystnadsplikt vidhålls för alla parter. Detta har tagits hänsyn till 
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genom att alla deltagare inklusive förskolan är anonym och kan inte härledas till någon person mer än 

still studenterna för uppsatsen. 

I arbetsmaterialet med dokumentationen från pedagogerna har den empiriska studien kodats. 

Deltagarna som ingått i det självständiga arbetet kommer att bli delgivna uppsatsen när den är färdig 

och ett exemplar kommer att finnas tillgängligt på Stockholms universitet.  

Studiens kvalitet 
För studiens tillförlitlighet spelades alla intervjuer in och transkriberades noggrant. Frågorna var 

baserade på syftet med studien för att få fram det underlag vi behövde. Innan vi gick ut för att 

intervjua genomfördes en pilotintervju för att testa frågornas kvalitet och den inspelningsteknik vi 

tänkt använda. Enligt Kvale & Brinkman (2009:264) får en studie sin giltighet genom att 

undersökningen utgår från syftet och frågeställningarna kopplat till det. Underlaget bör vara 

tillförlitligt, vilket uppnåtts till viss del genom att använda både observationer och intervjuer för att 

kunna få svar på vad både pedagoger och barn uttrycker sig om, samt att inspelade intervjuer 

säkerställer att all intervjudata är med och korrekt uppfattad. Men enligt Kvale och Brinkman 

(2009:263) beror tillförlitlighet på om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter. Att 

informanterna i denna studie ska ge samma svar vid ett annat tillfälle kan inte garanteras, eftersom 

intervjuare ställer olika följdfrågor vid kvalitativ metod. En kvantitativ studie hade varit mer neutral 

detta fall.  Observatörerna var förhållandevis många med ett begränsat antal frågeställningar och 

intervjupersonerna var få men med fler intervjufrågor. Spridningen av observatörer sträckte sig över 

fem förskolor inom enheten och de intervjuade pedagogerna hade en spridning på tre förskolor. Det 

innebär att data som framkommit av urvalet inte är stort och har inte heller någon större 

representativitet. Enligt Dalen (2008:117) kan ett sådant underlag inte generaliseras. Studien upplevs 

ändå ha fångat det syfte som angetts och därmed kan man tolka att den är trovärdig och giltig. 
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Resultat och analys 

Data från observationer och intervjuer med förskollärare, barnskötare och föräldrar har 

sammanställts och analyserats. Skillnader och likheter från dessa har jämförts med teorier kopplat till 

Reggio Emilia och äventyrspedagogik. Syftet är att jämföra skillnader mellan dessa och om de kan 

berika och komplettera varandra utifrån barnens lärandeprocesser. Furmark (2003) som förespråkar 

äventyrspedagogik menar att det krävs olika sorts resurser för genomförandet där pedagogens roll och 

kompetens har en betydande inverkan på möjligheterna för barnens inlärning.  Naturens inflytande 

spelar in hur barnen kroppsligt kan använda sig av den och hur de kan samspela i interaktion med både 

barn och vuxna. 

Förskollärare A kunde återge många av de underfundiga och allvarsamma frågor som barnen ställde. 

Detta går att likställa med Reggio Emilias syfte för sin pedagogik att barnet ska kunna utmanas i sina 

kritiska frågor genom utforskande med koppling till dess omvärld (Wallin 1996:97). Reggio Emilia 

anser att för att barnen ska utvecklas i deras lärandeprocesser måste barnet vägledas, ses och lyssnas in 

av den vuxne som sedan kan utmana barnet med öppna frågor (Abbot & Nutbrown 2005:73, Barsotti 

1997:32, Wallin 1996:97). Samma förskollärare hade möjlighet genom sin roll i äventyret bemöta 

barnens frågor under deras lärprocesser. Genom den vuxnes uppmärksamhet kunde barnen bredda 

utforskandet och upplevelsen och det gjorde att barnen kände att deras frågor var viktiga (Ingelman 

1996:24). Samarbetsövningar i äventyret gör att barnen lär sig samarbeta och finner tillit till varandra 

(Furmark 2003:27). Enligt observatörerna använde barnen det stödet och samarbetet under hela 

äventyret. Förskollärare B:s uppfattning överensstämmer med Furmark (2003:15) att spänning och 

upplevelser är värdefulla redskap för barns lärande. Genom att utgå från Deweys Learning by doing, 

hade förskollärare A samma uppfattning när barnet problemlöste utifrån tidigare erfarenheter och lärde 

sig nytt tillsammans med andra. 

Ett lärande genom barnens upplevelser 
Förskollärarna beskriver barnens olika inlevelse när de fick gå in genom en fysisk port in i äventyret 

när det startade och ut genom en annan när äventyret var slut. Barnens återberättelser till föräldrarna 

blev målande när de beskrev de skojiga piraterna som var utklädda i äventyrets stationer. Genom att 

tydliggöra aktivitetens början och slut i äventyret får barnet en förståelse för när de kan börja agera 

och leva sig in i fantasin. Furmark (2003:13) menar att spänning öppnar upp dörrar för barnen där 

naturen och de motoriska och samarbets krävande utmaningarna bidrar till spänningen i äventyret. 

Observationer under äventyret visar att barnen både kommunicerat inlevelsen, som med exemplet med 

portarna, och uttryckt den med hela kroppen. Pedagoger har beskrivit hur barnen hade svårt att vara 

still, skyndade sig fram och mötte äventyret som om det var på riktigt. Även i mötet med karaktärerna 
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har barnen uttryckt rädsla, blyghet, tapperhet och mod. Några barn bad om en kram för att få kvitto på 

att det inte var farliga personer. Observationerna visar också att barnen hade svårt att skilja på 

verklighet och fantasi, då barnen ifrågasatte uppdragens realitet hela tiden men även om de såg det 

som en uppgjord sagovärld, så möttes de av levande karaktärer och dessa personer ifrågasattes hårt 

och sattes på prövning av barnen. Observatörerna tolkade att detta gav barnen den inlevelse och 

spänning som behövdes för att skapa en upplevelse och äventyr. Barnskötaren observerade dock att 

spänningen stundtals i äventyret blev ett hinder för några av barnen i deras lärandeprocesser. En 

situation som beskrevs var när ett lösenord skulle pusslas ihop vid slutet av äventyret och barnskötaren 

tog på sig rollen och ansvaret att lista ut lösenordet själv eftersom barnskötaren menade på att barnen 

var så uppe i varv av spänning att de hade svårt att koncentrera sig. Han menar att övningen hade tagit 

en annan vändning i barnens ofokuserade tillvaro där spänningen av att lösa problemet försvann. 

Trygghetsrollen och problemlösaren som barnskötaren tog på sig kan tolkas som att detta bidrog till att 

utveckling för tanke och diskussion upplöstes och motiverade inte barnen att fortsätta i sitt lärande. 

Enligt Orlick (1986:54) har naturen betydelse för lärandet i en inspirerande miljö, vilket också 

barnskötaren hävdar. Reggio Emilia ser miljön som den tredje pedagogen då olika miljöer berikar 

barns lärande på olika sätt (Barsotti 1997:47). 

Ingen av pedagogerna har nämnt kroppens motoriska samverkan i lärandeprocessen som naturen ger 

och som är den grundläggande delen i äventyrspedagogiken. Författarna Lundegård, Wickman och 

Wholin (2004:28–30) menar att möjligheter för lärande inom matematik, naturkunskap och språk 

berikas om de är kopplade till motoriskt utforskande som att springa, klättra och hoppa i skogen. 

Reggio Emilia utgår från barnens intressen vilket gör att barnens lärandeprocesser får inlevelse och 

mening i äventyret. Med kroppsspråket berättar barnet sina känslor i form av trygghet, glädje och 

fantasifulla motoriska rörelser (Grindberg & Jagtøien 2000:41). Furmark (2003:20) skriver att 

äventyrspedagogiken möjliggör för öppna intryck och känslor där spänning och fantasi triggar 

samarbetsinlärningen genom att naturen formar barnet i dess deltagande i äventyret. Grindberg & 

Jagtøien (2000:30) talar för stora utmanande ytor som gör att barnen får experimentera med hela sin 

kropp.  

Andra aspekter som äventyret visade var att det öppnade upp för möjligheter där barnen blev 

delaktiga och ansvarstagande och tillsammans skapade en gemenskap där den vuxne intog ett 

barnperspektiv. Detta bidrog till att barnen fantiserade ihop utifrån deras tidigare erfarenheter och 

detta förstärkte upplevelsen i äventyret. Att ta in och formas med hjälp av sina sinnen förenas och 

sammanflätas barnets lärande lättare (Wallin 1996:122).  

I tillämpningen av äventyrspedagogik på en Reggio Emilia-inspirerad förskola blir alltså graden av 

spänning i äventyret viktig att ta hänsyn till för att förskolans arbete med barnens lärandeprocesser ska 

få verklig mening i äventyret. Furmark (2003:13) vill komma åt barnens motivation till lärande och 

Wallin (1996:122) beskriver att Reggio Emilia vill både involvera barns fantasi och sinnen i lärandet.  
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Genom att ha en port som barnen får kliva in i vid äventyrets början skiljer de på verklighet och 

fantasi genom att innanför porten inta fantasifulla roller. Under äventyret bekräftas sedan fantasin av 

levande karaktärer i skogen och avslutas när de kliver ut ur porten igen. Detta bekräftades från 

observationerna där barnen som gick ut ur porten insåg att karaktärerna inte längre finns och ingen 

kunde ta tillbaka guldet som barnen fått.   

Barns lärandeprocesser i äventyret 

De två förskollärarna A och B från Reggio Emilia-förskolorna i enheten hade förväntningar på att 

äventyret skulle bli ett intressant projekt med lust till lek, lärande och glädje. Förskollärare B ansåg att 

det skulle genomföras på en lagom utmaningsnivå för alla barnen, väl anpassade till deras förmågor. 

Förskollärare A hoppades på att äventyret skulle inspirera barnen på ett positivt sätt till ett lärande i 

samspel med barn och vuxna. Reggio Emilia står för utmaning med lust till lärande där barnet via de 

hundra språken anses vara en aktiv utforskare och medskapare som söker meningsfullhet i sin miljö 

för sin fortsatta utveckling (Abbott & Nutbrown 2005:162). Barnen i Reggio Emilia ska påverka 

genom egna frågeställningar och tankar där fantasin bidrar och utvecklar leken (Wallin 1996:122). I 

tillämpningen av äventyrspedagogik på en Reggio Emilia-inspirerad förskola ska alltså fokus under 

äventyret ligga på barns lärandeprocesser. Att äventyret ska ge barnen möjligheten att få pröva sina 

intressen i ett meningsfullt och verkligt sammanhang. Här får barnen samarbeta i en utmanande miljö 

där hela kroppen samverkar för att barnen ska komma närmare varandra, vilket tolkas gynna barnens 

samarbete i lärandeprocesserna på förskolan. För att utgå från Förskollärare B och Reggio Emilia ska 

barnens intressen finnas med för att äventyret ska utgå från barnen. Här får de möjlighet att använda 

och ställa sig kritiska till tidigare kunskaper och frågor. Detta grundar sig i vad Abbott & Nutbrown 

(2005:119) skriver om hur Reggio Emilia tar vara på barns intressen och låter dem mötas i 

samarbetsövningar och uppdrag. Innebörden av det är att man inte ska involvera nya lärandeområden, 

däremot kan olika lärandeprocesser få påverka varandra. Att ha äventyrspedagogiken i skogen 

motiveras av Reggio Emilia som tar vara på olika miljöers betydelse för lärandet (Barsotti 1997:47). 

Orlick (1986:54) menar att naturen inspirerar till lärande och observationerna bekräftar detta. Dock är 

det ingen av pedagogerna som nämner ett lärande med kroppen genom fysiska övningar, men som är 

viktigt att ha med i äventyret då Lundegård, Wickman och Wholin (2004:28–30) menar att barnen kan 

lära sig genom att springa, klättra och hoppa i skogen. Det framkom från förskollärarna att 

äventyrspedagogik bjuder in till multimodalt lärande genom att använda alla sina sinnen för att 

utforska och hitta lösningar på problem som uppstår. Reggio Emilia anser att barns multimodala 

kompetenser bidrar till utveckling genom att vara frågvisa i sitt utforskande där barnen blir kunnigare 

genom att diskutera, lyssna, visa intresse, och respekt till andras tankar (Abbott & Nutbrown 

2005:119, Barsotti 1997:25). 
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Förskollärare B vill återskapa äventyret igen med samma upplägg av samarbetsövningar. Detta talar 

emot Reggio Emilia som menar på att man ska följa barnets pågående lärandeprocess. Om barnen 

ingår i nya lärandeprocesser som ger ett nytt tema bör stationerna anpassas efter dessa. Att följa och 

utmana barnets lärandeprocess genom barnets hundra språk är att förklara barnet som en kompetent, 

medskapare och aktiv utforskare (Abbott & Nutbrown 2005:162, Wallin 1996:122). Barnskötaren 

ansåg även att äventyret är motiverat om upplägget är på ett sätt så att barnen känner mening med att 

klara av alla samarbetsstationer för att de inte ska skynda förbi och igenom dem. Genom barnskötarens 

handlande kan en passiv roll som deltagande pedagog motiveras för att barnen ska kunna problemlösa 

själva, förutsatt att de känner mening med det.  

Pedagogens roll 
Äventyret var upplagt så att pedagogen endast skulle följa barnen av säkerhetsskäl och försöka låta 

bli att hjälpa barnen i övningarna. Förskollärare A:s mindre stödjande roll gjorde att hon kunde se hur 

barnen tillsammans samarbetade utan den vuxnas stöd. Hon framhöll att hon så klart fanns där som 

stöd om de behövde hennes hjälp. Hennes upplevelse var att stationerna gjorde barnen självständiga 

och ansvarstagande utan någon pedagogs stöd. Detta menar hon skiljer sig i hur de brukar lägga upp 

aktiviteter då pedagogen normalt är aktiv medforskare i barnens aktuella process och hade förväntat 

sig behöva gå in i samarbetsövningarna för att stödja och hjälpa till. Förskollärare B hade en roll i att 

arrangera äventyret vilket hon tror påverkade hennes tänkta passiva roll då hon blev mer styrande när 

barnen inte gjorde äventyret efter hur det var arrangerat. Barnskötaren stöttade barnen och tog ett 

barnperspektiv genom att både han och barnen fick samma delaktighet i äventyret. Han valde att dela 

upp barnen i grupper efter trygghet med varandra sedan tidigare, det gjorde att han tog rollen som en 

trygghetsfaktor. När pedagogen får trygghetsrollen skriver författarna Barsotti (1997:32) och Ingelman 

(1996:24) att det blir ett meningsskapande för barnen som inom Reggio Emilia anses vara en nyckel 

till barnets lärande. Men i sin välmening hindrades också barnen från att uppleva spänning och hantera 

konflikter själva. Detta begränsade barngruppens motivation och lärande då äventyrspedagogik utgår 

från Hannaford (1997:104) kring känslornas betydelse för lärandet där spänningen, tanken och känslan 

går hand i hand och är sammanlänkade med kroppen. I tillämpningen av äventyrspedagogiken på en 

Reggio Emilia-inspirerad förskola behöver pedagogen alltså ha vetskap om hur en aktiv och passiv roll 

som vuxen påverkar barnen. I undersökningen kom det fram att båda rollerna möjliggör observation 

och dokumentation. Den aktiva pedagogen kan delta i diskussioner med öppna frågor och samtidigt 

videofilma vilket kan bli underlag för tolkningar senare. En ”passiv” (aktiv men stödjer inte direkt) 

pedagog har däremot möjligheten att observera barnens samarbete då pedagogen inte är med och 

påverkar gruppen. Barnen får heller inget stöd och kan då få tillfälle att tro på sina egna förmågor 

under samarbetsövningarna och inser att de klarat av det själva. Som ”passiv” pedagog och arrangör 

ska man tänka på att vetskapen om hur äventyrsbanan är uppbyggd gör att pedagogen ser när barnen 
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avviker från den och riskerar då att gå in och styra dem. Äventyrspedagogiken har inte pedagoger med 

i barngrupperna då den är skriven för skolan, men på förskolan behövs en pedagogs närvaro i gruppen 

för säkerhet och en som skapar trygghet. Denna vuxnas närvaro och trygghet kan göra att barnen 

tappar en del av spänningen jämfört med att vara ensamma, men istället kan pedagogen komplettera 

med inlevelse och samtidigt utmana deras tankar. 

Resurser 
Det var femtio barn, tio pedagoger, en förskolechef, två studenter och en förälder som deltog i 

äventyret. Barnen startade gruppvis i intervaller för att på bästa sätt uppleva äventyret. Furmark 

(2003:24) understryker pedagogens roll som betydelsefull i planeringsarbetet inför äventyret, men 

förskollärarna hade inte räknat med att det skulle gå åt så mycket planeringstid inför äventyret. Detta 

gjordes efter arbetstidens slut för att inte den dagliga verksamheten skulle bli lidande. Enligt Furmark 

(2003:24) utgår äventyrspedagogiken ifrån att barnen går själva, men förskollärarna kom till insikt att 

äventyret för förskolor krävde mer resurser i form av vuxna som karaktärer vid de olika stationerna 

och som kan följa med barnen av säkerhetsskäl. Förskollärare A menar också att säkerheten går före 

och om deltagande bland vuxna hade varit för få hade de fått dragit in de levande karaktärer i 

äventyret och hon menar då att barnens känsla av verkligt äventyr hade riskerats att gå förlorad.   

I tillämpningen av äventyrspedagogik på en Reggio Emilia-inspirerad förskola behövs alltså resurser 

i form av tid, personal och föräldrar för att skapa ett äventyr. Förskollärare A tillägger att en annan 

lösning vore att utföra äventyret för endast en förskola så att det blir mindre resurskrävande och då 

mer genomförbart för samtliga inblandade. Förskollärare A menar även att det då finns mer 

tidsutrymme för barnen att vara ute i ett äventyr längre när det inte är lika många barngrupper som ska 

göra samarbetsövningarna. Detta innebär mer tid för att utforska och att utmanas i sina 

lärandeprocesser. Förskollärarna har tankar på att tillfråga alla föräldrar om att delta i ett framtida 

äventyr om det kommer att genomföras igen. Föräldradeltagandet skulle främja och gynna kontakten 

och samarbetet mellan pedagoger och föräldrar menar Förskollärare A. Förskollärare A och B 

berättade att de i framtiden kommer att tillfråga föräldrarna att delta i liknande tema. 

Föräldradeltagandet skulle både främja och gynna kontakten och samarbetet med föräldrarna. 

Uppföljning 
Förskolläraren A:s roll var att dokumentera under äventyret, bilderna därifrån kommer att sättas 

samman med både bilder och video som togs under äventyret för att skapa en film för återupplevelse 

och återberättande. Samma förskollärare framförde tanken hon hade om att äventyret ska bli en 

tradition för de barn som slutar förskolan innan de går vidare till förskoleklass. Förskollärare B 

funderar på att sätta upp materialet från äventyret ute på förskole gården och samla alla barn som 
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deltog i äventyret för att tillsammans samtala och reflektera. Förskollärarna är överens om att 

reflektionen är viktig för barns lärande. Detta stämmer överens med Reggio Emilia som enligt Abbott 

& Nutbrown (2005:118) belyser betydelsen för återblick för lärandet genom reflektion och samtal 

mellan barn och vuxna. Denna återkoppling stödjer och befäster barnets erfarenhet och lärande samt 

vidareutvecklar dessa. Förskollärare B menar att man kan berika barnens reflektion genom att ta med 

barn och dokumentation ut till skogen igen för att få återuppleva och minnas i den rätta miljön. Detta 

gör att reflektionen blir mer levande anser hon. Äventyrspedagogiken använder sig av naturen som 

lärandemiljö där också reflektionen sker inom barngruppen. Furmark (2003:10) anser att barnen ska få 

fortsätta ingå och uppleva nya äventyr för att de ska få nytta av och utveckla sina tidigare erfarenheter. 

Men enligt Abbott & Nutbrown (2005:73) använder sig Reggio Emilia främst av ateljén som redskap 

för reflektion och lärande, vilket kan fungera som reflektions rum för arbete på förskolan men i detta 

kan man få nytta av att arbeta med reflektion i naturen istället. I tillämpningen av äventyrspedagogiken 

på en Reggio Emilia-inspirerad förskola behöver barnen alltså få tillfälle att diskutera och reflektera 

efter äventyret. Både äventyrspedagogiken och Reggio Emilia förespråkar reflektion som metod för att 

lära sig och komma på frågor (Abbott & Nutbrown 2005:118, Furmark 2003:27) Reggio Emilia-

förskolan har under lång tid arbetat med att reflektera tillsammans där barnen har fått fundera över vad 

de har varit med om och då kan frågor dyka upp som kan beröra både äventyret och deras intressen.  
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Diskussion 

Först diskuteras metoden, sedan diskuteras även resultatet mot tidigare forskning som rör 

ämnesområdet. Vidare tas även förslag på fortsatt forskning upp. 

Metoddiskussion 
Genom valet av metod med intervjuer och observationer togs ett underlag fram som inte skulle vara 

möjligt att få på något annat sätt och därmed kunde en djupare diskussion göras, både utifrån 

pedagogers och barns upplevelser. Att ta fram lämpliga frågor till intervjuerna tog dock längre tid än 

vad som hade förväntats.  

Frågor fick omformuleras om eftersom några var för lika varandra. Prioriteringen av frågor utgicks 

ifrån vilket underlag som skulle ge tillförlitliga svar på frågeställningarna. Detta tog tid att urskilja och 

få fram. Det är osäkert om frågorna hade fått samma validitet om äventyret hade startat tidigare 

eftersom arbetet har kretsat kring den teoretiska delen. Intervjupersonerna kunde komma direkt efter 

äventyret som var en positiv komponent i metodvalet. Det blev ont om tid att genomföra intervjuerna 

eftersom tiden att hinna till intervjuplatserna var knapp och observationssvaren skulle samtidigt 

hämtas upp. Det blev tillräckligt med underlag från observationerna men det hade varit mer givande 

om samtliga hade svarat. Föräldramedverkan blev inte som planerat då förskollärarna inte bjudit in 

dem att delta. Det fungerade inte att observationsunderlagen kom till observatörerna till känna förrän 

precis innan äventyrets början, då det gjorde att observatörerna inte var pålästa och hade därmed inte 

hunnit tänka till och eventuellt ställa frågor kring syftet med observationen. Det kunde ha gjorts 

annorlunda så att observationsfrågorna skickats via e-post och var och en hade fått de i sin mailbox för 

utskrift.  

Resultatdiskussion 
Den gemensamma synen Reggio Emilia och äventyrspedagogik har kretsar kring barns samarbete. I 

äventyret fick barnen tillfälle att utvecklas inom gruppen genom att finna tillit till varandra genom 

samarbetsövningar som krävde allas insatser. I samspelet kunde barnen ha ett konkret förhållningssätt 

där reflektion och kritik kring sitt intresse fick rum. Bandet stärks mellan barnen om de får 

samarbetsuppgifter som kräver allas insatser och blir beroende av ett fungerande samarbete. De fick 

också tillfälle att utveckla sin kroppsuppfattning genom att få använda kroppen både till att ta sig fram 

i skogen, klara av övningarna men också till att lära sig. Sinnena och motoriken var det viktiga och 

starka verktyg för detta. Både Reggio Emilia och äventyrspedagogiken tar vara på sinnen och 

samspelets betydelse för lärandet och den äventyrliga upplevelsen förstärkte barnens motivation till att 
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engagera hela kroppen för att klara av uppdragen. Eftersom lärandeprocesser var inkluderade i 

äventyret utnyttjades kroppens lärande och samspelet mellan barnen för att utmana deras tidigare 

erfarenheter i intresseområdet.  

I läroplanen för förskolan Lpfö98 (2010:7) står det att samspel ska baseras på ett lärande mellan 

vuxna och barn och att barnen lär av varandra, där barngruppen är en viktig del i utvecklingen. Barnen 

ska också få en tilltro till sin egen förmåga att tänka, handla och röra sig, lära, för att kunna erövra 

olika kunskaper, intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.  

Det är intressant hur Reggio Emilia som arbetat utifrån barns intressen inte behandlar lärandet i 

utomhusmiljön. Inte enligt den forskning som ingår i denna studie. Samarbetet och samspelen som 

skedde mellan barnen i deras lärandeprocesser nämner inte förskollärarna A eller B under intervjuerna. 

Detta trots att man observerat barnen som mycket samarbetsvilliga under äventyret. Enligt 

Förskollärare B har fokus på förskolan legat på att använda ateljén som plats för utmaning för barns 

lärandeprocesser och som mest har man valt att ta in naturmaterial till ateljén för att nyttja naturen. 

Förskollärare B anser att detta begränsat vad man kan göra för att utmana barnens intressen då naturen 

som plats är väldigt inspirerande, vilket även observationerna visat under äventyret. 

Äventyrspedagogiken vill istället betona naturens grovmotoriska utmaning för barns lärande och dra 

nytta av naturens okända, kuperade och spännande miljö. Genom att inkludera Hovelyncks aktiva 

lärande utifrån adventure education, Orlicks cooperative learning där barnen ska lösa problem 

tillsammans, Abbott & Nutbrown där man i Reggio Emilia ser barnet som kompetent och som kan 

skapa sig nya kunskaper tillsammans, Hannafords teorier kring hur kropp, tanke och känsla är 

sammanbundna med varandra, Lundegård, Wickman & Wohlin om vikten att lära sig kommunikation 

i naturen, Ericsson med skogen som drar nytta av muskelminnet, Grindberg & Jagtøien med barns 

positiva och stimulerande upplevelser av motoriska aktiviteter samt Ingelman om  vikten av att ha en 

pedagog som medforskare i studien har teorier kring att i samspelet ute i naturen använda hela kroppen 

som verktyg för lärandeprocesser kommit fram och beaktats i utformandet av äventyret. Genom 

äventyret fick alltså lärandeprocesserna utmanas på ett nytt sätt genom att ta ut dem i skogen, borta 

från förskolans rumsindelningar, konstruerade leksaker och platta förskole gårdar. Det är det 

upplevelsebaserade lärandet som äventyrspedagogiken menar bidrar till att barnens ska uppnå inte 

bara en utan flera utmaningar i äventyret. Barnskötaren såg dock en nackdel med att låta spänningen 

helt ta över barnens uppmärksamhet då barnen vid ett tillfälle fick problem att engagera sig i en 

intellektuell utmaning då barnen var för uppspelta för att kunna koncentrera sig. Förskollärare B 

upplevde samma fenomen då hennes grupp hade svårt att fokusera på samarbetsövningarna när de 

ville slutföra uppdraget på en gång genom att ta sig till målet. Men förskolläraren menar också att det 

kan bero på att det inte var tydligt nog för barnen varför de skulle behöva göra övningarna för att i 

slutet klara av sista uppgiften. Hon fick därför hejda dem och be dem göra övningarna ändå vilket 

gjorde att hon gick ifrån sin ”passiva” roll. Spänningen i äventyret fanns från start till slut enligt 
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observatörerna och efteråt när äventyret var slut behöll de den laddade spänningen kvar i äventyret och 

därmed också i lärandeprocessen genom att gå ut igenom en port där man barnen menade att piraterna 

inte kan komma och ta dem eftersom karaktärer och spänningen låg innanför porten, en port som de 

kan återbesöka när det är dags att utmana lärandeprocesser igen.  

I läroplanen för förskolan Lpfö98 (2010:10) betonas att varje barn ska bli lyssnad på, att de ska få 

uttrycka sina tankar och reflektera kring dem, där det också ingår att ta emot andras synpunkter. Detta 

går alltså hand i hand med äventyrets krav på samarbete för att lösa uppdragen.  

Med hjälp av Johanssons (2003:48) begrepp som barnperspektiv och barns perspektiv kan man se 

reflektionen efter äventyret som ett viktigt led i att låta barnen få delge sina tankar och upplevelser 

vilket läroplanen förespråkar och framhäver barns perspektiv. Frågeställningar utgicks mestadels från 

ett barnperspektiv för att se hur de olika pedagogikerna tillämpades och vad det gav för betydelse för 

barns lärande. Frågan i hur barnen upplevde äventyret baserades på ett barnperspektiv då underlaget 

skulle komma ifrån vuxnas observationer. För att ta in barns perspektiv kan därför en uppföljning 

göras med hjälp av reflektion tillsammans med barnen. Här kan de bli intervjuade och tillfrågade vad 

och hur de hade upplevt äventyret vilket hade varit relevant då äventyret var baserat på barnens 

lärandeprocesser, som i detta fall kartor och ordbildningar. Att kunna följa barnen efter avslutad 

lärandeprocess hade varit en intressant och bidragande fördjupning av arbetet för att nå 

äventyrspedagogikens kärna, nämligen hur barn upplever det och anser vara viktiga erfarenheter. 

Slutsatser 

I tillämpningen av äventyret la två förskollärare ned mycket tid på att planera äventyret. De var 

tvungna att anpassa och forma samarbetsövningar som hade direkt anknytning till några av barnens 

lärandeprocesser för att utgå från Reggio Emilia och ge mening åt äventyret och utmaningarna för 

barnen. För att göra detta tog man vara på äventyrspedagogikens sätt att dra fördel av utmanande 

skogsterräng, det kroppsliga lärandet och samarbetsövningar. Detta innebar att intresset bearbetades på 

ett inlevelsefullt sätt då man kunde se tecken på hur barnen upplevde det. Det framkom bland annat i 

början och i slutet av äventyret när barnen berättade om hur piraterna inte längre kunde ta guldet ifrån 

dem där gränsen mellan verklighet och fantasi var viktig att konstatera. Fantasin gav barnen 

möjligheten att utmanas och utvecklas i sitt intresse. Syftet med lärande i skogsmiljö var att barnet 

skulle minnas sina nya kunskaper och erfarenheter bättre genom att få använda hela kroppen. De 

resurser som behövdes var förutom planeringstiden, mycket vilja och engagemang av ansvariga 

pedagoger. Till äventyret behövdes sedan pedagoger till varje barngrupp och till att spela levande 

karaktärer. Pedagogerna som följde med gruppen fick olika roller för barnen, men en tydlig roll vara 

att ge barnen trygghet och säkerhet. Sedan försökte pedagogerna vara passiva bakgrundsfigurer under 

äventyret, men några fick ändå gå in och styra barnen om de avvek för mycket från instruktionerna. 

Dessa roller har tillförts äventyret då äventyrspedagogiken inte har med pedagoger i grupperna då den 
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är skriven för större barn som kan gå själva. Som uppföljning av äventyret hade pedagogerna 

reflektion efteråt med barnen. Pedagogerna ville ta vara på de nya funderingarna och återberätta 

genom att visa video de filmat och sätta upp bilder utomhus. Att arbeta vidare med barnens nya frågor 

är i direkt anknytning till Reggio Emilias arbetssätt, dock hade pedagogerna inga planer på att göra 

flera äventyr för samma barngrupp, vilket strider mot äventyrspedagogikens tankar om återbesök och 

integrering av erfarenheter då Furmark (2003:10) menar att barnen ska få dra nytta av dem och 

använda dem i nya äventyr.   

Tidigare forskning i denna studie tar upp olika lärandeteorier och genom att utgå från flera teorier 

och inkludera dessa i äventyret har de fått komplettera varandra i arbetet med barns lärandeprocesser 

och Reggio Emilia. Det framgick inte av någon författare hur lärandet påverkas av äventyr och 

skogsmiljö varför denna studie skiljer sig från tidigare forskning. Att införa äventyrspedagogikens 

samarbetsinlärning med motorisk utmaning och upplevelser med Reggio Emilia har förskolans arbete 

med barns intresse och lärandeprocesser nyanserats. 

Vidare forskning 
Ett fortsatt utforskande på förskolorna för att se barnens frågor och tankar om äventyret skulle 

involvera barnen mer och ge respons på vad ett äventyr ger barnen. Denna studie har baserats på 

vuxnas tolkningar av barnens reaktioner och vad de vuxna har för föreställningar om vad som är 

betydelsefullt lärande för barnen. För att föra studien vidare kan man följa upp, intervjua och ställa 

frågor till barnen efter äventyret vad de ansåg var roligt, intressant och vilka erfarenheter de fick nytta 

av för att tillsammans klara av uppdragen. Utifrån exemplet där barnen hade sagt till pedagogen att 

piraterna inte kunde ta dem efter porten i slutet av detta äventyr, kan man efteråt fråga flera barn vad 

de upplevde och hur äventyret formade känslor och mystik. Att göra på detta sätt, att ta barnen i första 

hand istället för att lyssna och utgå ifrån de vuxna, fångas uppfattningar ur barns perspektiv som kan 

ge ett annorlunda resultat och därmed annorlunda analys vad gäller teoriers giltighet kring barns 

lärande. Denna studies observationer och intervjuer från vuxna var ett led i detta för att komma åt 

deras funderingar bakom arbetet med Reggio Emilia och tillämpningen av äventyrspedagogik. En 

tolkning av hur tillämpningen tog hänsyn deras skillnader och likheter blev därför möjlig och ger ett 

underlag för hur man kan involvera barnen mer i planeringen av äventyret, hur deras intressen får 

komma fram samt vad de efteråt har att säga. Att gå vidare och utforska ur barnens perspektiv gör att 

tillämpningen blir underbyggs utifrån allas perspektiv och man kan få mer tillförlitliga argument för 

vad äventyrspedagogik innebär för barnens lärandeprocesser. Man får en Reggio Emilia-förskola som 

skapar äventyr baserat på barnens intressen och åsikter.  

Den forskning som tagits fram och presenterats samt jämförts inom områdena har givit en bred 

inblick i ämnet för barns lärande. En mer fördjupad forskning i barns lärande vore att involvera flera 
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teoretiker som Lewin och Piaget samt göra en mer fördjupning i Deweys och Vygotskijs teorier. Att 

forska vidare i Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingen (ZPD) är ett exempel som för barnet 

är en stimulerande utmaning för sitt utforskande och lärande tillsammans med andra.  

En annan känd författare är David Kolb (2005) som skriver om experiential learning som tar vara på 

barns tidigare erfarenheter i ämnet de lär sig om. Furmark (2003) har utgått ifrån Kolb och tagit fram 

ett upplevelsebaserat lärande där erfarenheter och upplevelsen bidrar till lärandet. Utifrån barns 

perspektiv får man svar på vad som är viktiga erfarenheter och hur de upplevt ett tidigare äventyr. Som 

en uppföljning på äventyret kan nya äventyr göras utifrån barnens och pedagogernas erfarenheter och 

se hur lärandeprocesserna utvecklas med nya utmaningar genom Kolbs teorier.  

Andra frågeställningar som pedagogerna uttryckte är:  

Hur kan äventyr förstärka samarbetet mellan andra/närliggande Reggio Emilia-förskolor? 

Hur blir barnen trygga med nya okända skogsmiljöer och hur påverkar det barnens lärande? 

Hur kan friluftsliv inkluderas i arbetet med äventyrspedagogik och Reggio Emilia? 
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Bilagor 
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Bilaga 1 

Observationsfrågor 

-Barns invlevelse i äventyret. 

 

 

 

 

-Samarbetet, hur ser det ut? 

 

 

 

 

-Observera rollerna i gruppen. 

 

 

 

 

 

 

-Hur kommer barns lärandeprocesser fram i samarbetet? 

 

 

 

 

-Vilka kopplingar ser du till Reggio Emilia? 
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                                                              Bilaga 2 

 

 

Frågor till förskolläraren. 
 

1. Vilka tankar har du om äventyrspedagogik? 

 

2. Vad har du för tidigare kunskaper inom ämnet äventyrspedagogik? 

 

3. Vad hade du för förväntningar på äventyret? 

 

4. Vad kan du som förskollärare ta med dig från äventyret, tankar, upplevelser, 

erfarenhet, reflektioner? 

 

5. Anser du att äventyrspedagogik är ett hinder eller komplement i arbetet med Reggio 

Emilia? 

 

6. Är äventyrspedagogik genomförbart? 

 

Vilka förändringar eller tillägg till äventyret skulle du kunna tänka dig vara passande? 

 

7. Vilken roll som pedagog har du haft för äventyret? 

 

8. Vilken roll som pedagog hade du och hur skiljer sig den från Reggio Emilias tänk om 

pedagogens roll? 

 

9. Vad kommer du och barnen ta med er från äventyret? 

 

Frågor om barnen. 

 

1. Hur upplevde barnen äventyret? 

Vad har det för betydelse för barns lärande? 

 

2. Hur såg samarbetet ut under äventyret?  

 

3. Förändrades rollerna i barngruppen?  

Hur? 

 

4. Kan du ge exempel på en situation där samarbetet inte fungerade? 

 

5. Vilken betydelse tror du att samarbetsövningar har för barns kommande 

lärandeprocesser? 
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6. Kan du ge exempel på hur barns lärandeprocesser utmanats under äventyret? 

 

7. Vad kan du se för hinder för barns lärandeprocesser med äventyrspedagogik?  

 

8. Vad kan du se för möjligheter för barns lärandeprocesser med äventyrspedagogik? 

 

9. Hur kan naturen vara en inspirerande omvärld för barns lärandeprocesser? 

 

10. Hur kan äventyrspedagogik berika Reggio Emilias arbete med barns lärandeprocesser? 
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                                                  Bilaga 3 
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