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tt använda sig av äventyr i samband med lärande 
är en relativt ny företeelse inom modern 

undervisning, men på sätt och vis ändå ett gammalt sätt 
att se på lärande. I många gamla kulturer försattes 

ungdomarna i utmanande situationer genom vilka de 
skulle lära sig vad livet krävde av dem i just det 

samhället. Idag klarar man den processen i klassrummet, 
vanligtvis genom att använda symboler i böcker och 

datorer – en process som lär unga människor de 
abstraktionsförmågor de måste kunna i dagens samhälle. 
Men idag får barn och ungdomar sällan uppleva äventyr 

i skolan. De testas i traditionella klassrumssituationer 
och bedöms som mer eller mindre dugliga för samhällets 

krav utifrån detta. Lärande och utveckling genom 
upplevelser och äventyr utanför klassrummet och skola 

är ett viktigt och naturligt komplement till den 
traditionella klassrumsundervisningen.  

 
 

Miles, J. C / Priest, S. (1990) 
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Adventure Education 
 
 
 
 
 

Det är framförallt i USA och den anglosaxiska världen som olika 
former av äventyrsundervisning har utvecklats sedan mitten av nitton-
hundratalet. Men de senaste åren har äventyrsbaserad pedagogisk 
verksamhet spridits till andra länder i Europa, framförallt i Tyskland.  
 
Engelskan har en vedertagen terminologi för lärande genom upplevelser 
och äventyr. Man sig av termerna experiential learning (upplevelse-
baserat lärande) och adventure education (äventyrsbaserat lärande). 
Dessa begrepp används ofta synonymt, men man kan ändå säga att 
experiential learning är det mer övergripande begreppet. Det omfattar 
en betydligt bredare praktisk tillämpning och kan exempelvis innebära 
något så allmänt som att man utgår från elevernas egna erfarenheter i 
undervisningen. Adventure education är mer förknippat med aktiviteter 
som innebär fysiska utmaningar utomhus. 
  
Det jag kallar för äventyrspedagogik har till stor del en gemensam 
teoretisk grund med adventure education. När det gäller den praktiska 
tillämpningen finns det likheter men även skillnader. Jag återkommer 
till det senare i texten. Det här avsnittet ger en kort historisk bakgrund 
till adventure education.   

 
 
Kurt Hahn och Outward Bound 
 

Miles, J. C./ Priest, S. (1990) menar att varje beskrivning av äventyrs-
baserat lärande och dess rötter måste börja med Kurt Hahn. Kurt Hahn 
grundade 1920 en skola i Tyskland men var tvungen att lämna landet 
eftersom hans idéer kom i konflikt med nazismen. 1941 grundade Hahn 
en skola  i Wales, som kom att kallas Outward Bound. Skolan blev 
föregångare till dagens Outward Bound-skolor runt om i världen1.  Med 
Outward Bound ville Hahn öka möjligheten för arbetarklasspojkar i 
Storbritannien att ta del av sin undervisningsfilosofi. Hahns filosofi var 
enkel: Det viktigaste var att lära sig att tjäna sina medmänniskor, och att 
utveckla självdiciplin, fysisk förmåga, företagsamhet, målmedvetenhet, 
känsla för rättvisa, förmåga att hantera oväntade situationer, etc. 
Praktisk färdighet gick före akademiska och teoretiska kunskaper. 
Segling, orientering, expeditioner, räddningstjänst och olika sysslor där 
man hjälpte lokalbefolkningen ingick i programmet. Även om det var 
viktigt att utveckla sina fysiska och mentala förmågor ”tävlade” man 
bara mot sig själv, inte mot andra. Reflektion genom dagboksskrivande 
uppmuntrades.  

                                                           
1 Outward Bound är en icke-kommersiell organisation med skolor runt om i världen.  
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1962 grundades den första amerikanska Outward Bound-skolan i 
Colorado. Brittiska instruktörer och metoder flyttade till USA. Den 
amerikanska miljön och kulturen skilde sig från den brittiska och det 
skapade problem. Amerikanerna omvandlade dessutom originalkon-
ceptet. Kurt Hahns filosofi visade sig dock vara tillräckligt starka för att 
överleva omvandlingen och kulturkrocken. Den amerikanska skolan 
reducerade Outward Bound-programmets undervisningsfilosofi till dess 
väsentliga delar och byggde upp den igen till en unik amerikansk 
Outward Bound-process. Den processen har analyserats och beskrivits 
på många olika sätt men i det väsentliga har den format basen i den 
undervisningsfilosofi som är känd som adventure-based experiential 
learning eller adventure education. Outward Bound-programmet  har 
kopierats, anpassats och formats för att passa en rad olika målgrupper 
och miljöer; det finns specialkurser för skolor, storstadsungdomar, 
brottslingar, socialt utslagna, missbrukare, människor i kris, företags-
ledare, enbart kvinnor, handikappade, krigsveteraner, olika minoriteter 
o.s.v. 

 
 
Internationell spridning 
 

Idag finns det en rad olika organisationer och företag runt om i världen 
som använder sig av olika äventyrsbaserade koncept i sin verksamhet – 
inte bara Outward Bound-konceptet. Huvudsyftet är att skapa möjlig-
heter för personlig växt och teamutveckling. Den praktiska verksam-
heten varierar stort – alltifrån enkla samarbetsaktiviteter till avancerade 
vildmarksturer. Huvudsakligen tre målgrupper kan urskiljas: 1) per-
sonal och ledare inom företag och organisationer; 2) personer som 
deltar i olika sociala rehabiliteringsprogram; 3) skolor på alla nivåer 
från förskola upp till universitet.  

 
De äventyrskoncept som man ser runt om i världen idag är starkt influ-
erade av den amerikanska traditionen och ofta är verksamheten direkta 
kopior av de amerikanska konceptet. Det kanske bästa exemplet är de så 
kallade höghöjdsbanorna där man tar sig fram på banor uppbyggda ett 
tiotal meter ovan marken. Sådana har de senaste åren byggts runt om i 
världen, inte minst i Sverige där det idag finns åtskilliga höghöjdsbanor 
jämfört med några år sedan då sådana överhuvudtaget inte fanns i vårt 
land.  

 
Men man kan idag se tendenser till att det utvecklas program och verk-
samheter som inte är direkta kopior av de amerikanska. Ett exempel på 
detta är de organisationer för äventyrs- och upplevelebaserat lärande 
som senaste åren bildats i Europa. I Norden utvecklas program där man 
försöker förena de egna friluftslivstraditionerna med idéer från 
adventure education. Det är intressant att notera att viss verksamhet 
som vi i Norden traditionellt sorterar under begreppet friluftsliv, är 
viktiga bitar i Outward Bound-programmen och andra traditionella 
adventure-education-koncept; som exempel kan nämnas klättring, 
kanotpaddling, vildmarksturer etc. 
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Äventyrets struktur 

 
 

Äventyr innebär per definition en viss risktagning och äventyret kan ses 
som en resa där man upplever spännande saker och tuffa utmaningar, 
ibland även farofyllda situationer. Att arbeta med äventyr i skolan inne-
bär att den ”resa” eleverna upplever ska vara spännande och full av ut-
maningar, men att risk-momenten anpassas så att de blir mer symbo-
liska än reella. Anthony Richards har utvecklat en modell för upple-
velsebaserat lärande (adventure-based experiential learning2) där han 
utgår från det först beskrivna av våra stora äventyr, nämligen Odysseus 
irrfärder. Här nedan har jag gjort en sammanställning av Richards 
modell (fri översättning från engelskan).  

 
 

Lära genom direkta upplevelser 
 

Richards menar att människan sedan urminnes tid har lärt sig genom 
direkta erfarenheter och upplevelser, speciellt under den tidiga barn-
domen när en stor del av färdigheterna tycks utvecklas genom ”trial-
and-error”. Men allteftersom kunskapsmängden ökat snabbt har det 
blivit för tidsödande att alltid lära sig genom direkta erfarenheter och 
också omöjligt att lära sig allting. Skolan har därför blivit mer selektiv i 
vad som lärs ut men också mer selektiv i hur man lär ut.  

 
Enligt Richards har det på grund av skolans misslyckande med att möta 
behoven hos stora ungdomsgrupper, på senare tid blivit vanligt att 
diskutera det upplevelsebaserade lärandets möjligheter. Många under-
sökningar och rapporter har rekommenderat förändringar av skolan. 
Problemet, menar han, är att de flesta av dessa förändringar snarare har 
varit kosmetiska än systematiska. Diskussionen gäller också om man 
ska lära för livet eller lära för att kunna fortsätta med högre studier. 
Richards menar att det råder ett motsatsförhållande mellan ”back-to-
basics-inriktningen” och den inriktning som det upplevelsebaserade 
lärandet representerar.  Lärande genom direkta erfarenheter och upple-
velser, menar han, erbjuder kraftfulla metoder, men det är viktigt att 
dessa används för att lära barn och ungdomar hur man kan lära sig 
snarare än att fokusera på reproduktion av fakta.   
 
Richards menar att eleven måste ”äga sitt eget lärande”. Direkta 
erfarenheter underlättar den processen. I framtiden kommer det att bli 
ännu mer viktigt att lära sig genom erfarenheter och upplevelser så att 
det meningsfulla i det man lär sig blir tydligt i relationen till en snabbt 
föränderlig omvärld. Ungdomar måste också utbildas på ett sätt som 

                                                           
2 Richards i Griffin, C / Mulligan, J. (red) (1992): Empowerment through Experiential  
Learning 
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maximerar deras personliga utveckling tillsammans med andra. Detta 
”tillsammans med andra” skiljer också det upplevelsebaserade lärandet 
från mer traditionellt utformad individuell inlärning. 
 

 
Äventyrsbaserat lärande 
 

Richards menar att termen äventyr skiljer den här filosofin för lärande 
från andra former av lärande. Den modell som beskrivs här baseras på 
det tidigast beskrivna äventyret, nämligen Odysseus irrfärder. Det är en 
berättelse om en handlingskraftig man som ständigt drivs av att söka 
nya äventyr. Varje upplevelse gav honom nya erfarenheter som han 
sedan använde för att möta nya äventyr. Äventyrets drivkraft är dess 
önskan att utforska det dolda eller okända (Richards hänvisar till 
Dufrenne, 1973). Odysseus fick kraft genom de upptäckter han gjorde 
under sina äventyr och genom naturens utmaningar. Han gick längre än 
enbart till de fysiska sidorna av utmaningarna och upplevde också and-
liga, känslomässiga och intellektuella utmaningar (Richards hänvisar 
till Quinn, 1988). Genom att analysera Odysseus berättelser, menar 
Richards, framträder det ett mönster som tycks vara överförbart till en 
rad äventyrsmiljöer. När detta mönster tillämpas i undervisning hjälper 
det till att beskriva inte bara det upplevelsebaserade lärandets process 
utan en unik form av upplevelsebaserat lärandet, nämligen det äventyrs-
baserade lärandet.  
 
 

Äventyrets fyra faser 
 

Richards beskriver fyra distinkta faser i det äventyrsbaserade lärandets 
cykliska process: (1) separation (separation); (2) möte eller upplevelse 
(encounter); (3) återkomst (return); (4) integrering (reincorporation). 
(Se figuren på nästa sida!). Det är viktigt att alla fyra faserna är med 
annars blir processen ofullständig och saknar kontinuitet. Den tid man 
ägnar åt varje fas kan variera beroende på den praktiska tillämpningen 
av modellen.  

 
 
 1. Separation 

När man planerar för ett äventyr eller resa krävs det en hel del 
förberedelser för att lämna hemmets bekvämlighet och trygghet. 
Richards menar att det i ett pedagogiskt sammanhang är nödvändigt 
att lämna gamla idéer bakom sig, våga experimentera med nya idéer 
och vara allmänt öppen. Man måste våga lämna det gamla och be-
kväma för att möta och pröva det nya. Om inte eleven vill göra detta 
är det mycket lite läraren kan göra. Men en bra lärare är bra på att 
motivera och bra på att skapa utmaningar. I det äventyrsbaserade 
lärandet är det viktigt att kunna förbereda deltagaren och anpassa 
miljön så att lärandeprocessen har en chans. Motivationen och 
förberedelsen är alltså viktiga moment i separationsfasen. 
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 2. Upplevelse 

När ”resenären” lämnar bekvämlighet och trygga vanor är hon redo 
att möta det nya, det oförutsägbara – hon är beredd att möta 
äventyret. För Odysseus var det de stora striderna och äventyret att 
överleva havets stormar. I traditionella äventyrsprogram innebär det 
ofta fysiska utmaningar. Vid en mer formell lärandeprocess ställs 
deltagarna (eleverna) i upplevelsefasen inför en rad problem som de 
ska lösa. Det är utmaningen att lösa dessa problem och osäkerheten 
av utgången som skapar äventyret. Richards menar att det inte är 
någon tvekan om att det är den här fasen som är den mest spännande 
och den som engagerar deltagaren mest. Men, menar han, det som 
kan vara begränsande är att upplevelsefasen kan vara den enda fasen 
i processen och att möjligheten till lärande därmed minskar eller 
försvinner.  

 
 
  
  

Separation 

Upplevelse 

Återkomst 

Integrering 

Anthony Richards modell för äventyrets struktur (figuren gjord av Sven-Gunnar Furmark)
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 3. Återkomst 
Att kunna berätta om sina upplevelser är en viktig fas i det 
äventyrsbaserade lärandet. Richards anser att äventyret är ofull-
ständigt om man inte berättar om det, skriver om det eller reflekterar 
över det. Det är då man kan koppla äventyrets upplevelser till sin 
egen tillvaro. Det är alltså förmågan att reflektera över och befästa 
upplevelsen som gör lärandet relevant och meningsfullt.  

 
 
 4. Integrering 

Efter att framgångsrikt ha avslutat ett äventyr, och integrerat det i sin 
erfarenhetsvärld, är deltagaren motiverad att anta nästa utmaning och 
använda sig av de gjorda erfarenheterna för att söka nya upplevelser. 
Ur pedagogisk synvinkel är det här en mycket viktig fas eftersom 
eleven använder sina erfarenheter till att lära sig nya saker. Richards 
anser att traditionella äventyrsprogram har varit minst effektiva i den 
här fasen. Både tid och pengar har satt stopp för detta och man har 
hoppats att deltagaren har blivit tillräckligt stärkt av processen för att 
själv kunna integrera sina erfarenheter från äventyret i sitt vardagsliv 
utan speciell handledning. Däremot kan äventyrsbaserat lärande i  
skolan, där barnen tillbringar lång tid, ge större möjligheter till en 
sådan integrering än motsvarande verksamhet i kortare kurser för 
företag, organisationer, etc. 

 
 
 Personlig växt i centrum 

Den här modellens enkelhet, menar Richards, gör att den går att 
använda i varierande miljöer och sammanhang. Principen är enkel, men 
det sätt den stärker deltagaren (eleven) på är mer komplex. När eleven 
”äger” eller har kontroll över sitt lärande har det en positiv verkan på 
personlig nivå som inte tycks finnas i mer traditionella lärandemiljöer. 
Genom det äventyrsbaserade lärandet, där personlig växt tillsammans 
med andra uppmuntras, ger man unga människor möjligheten att 
hantera ett komplext framtida liv. Men viktigast av allt, de känner sig 
tillräckligt säkra och kompetenta för att ta en aktiv del i den framtiden. 
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Vad är Äventyrspedagogik? 
 

 
 

 
 
Äventyrspedagogik relaterad till Adventure Education 
 

Man kan säga att äventyrspedagogik är en form av adventure education. 
Äventyrspedagogiken har till stor del samma teoretiska och filosofiska 
utgångspunkter som adventure-education-koncepten.  

 
Huvudsyftet med adventure-education-koncepten är att skapa möjlig-
heter för individ- och teamutveckling. Det är också ett viktigt syfte med 
äventyrspedagogiken. Men äventyrspedagogiken har också ett annat 
viktigt syfte; nämligen att fungera som en modell för lärande inom 
skolan. Äventyrspedagogiken är i första hand ”designad” att fungera 
inom skolan under ledning av lärare och pedagoger som arbetar inom 
skolan. Adventure-education-koncepten däremot har flera olika mål-
grupper; förutom skolan även företag, social omsorgsverksamhet mm, 
där verksamheten leds av företag och organisationer utanför skolan.  

När det gäller den praktiska verksamheten är en del aktiviteter gemen-
samma inom äventyrspedagogiken och adventure-education-koncepten. 
Bägge använder sig till exempel av det vi kallar för kamratbanor. Det 
som däremot är unikt för äventyrspedagogiken är det jag kallar för det 
äventyrsbaserade temat och även en del annan verksamhet som be-
skrivs närmare längre fram i texten. 

 
 
Pedagogisk grund 
 

Genom att utgå från en välutvecklad teori baserad på forskning kan 
äventyrspedagogiken ges en tydlig inriktning baserad på vetenskaplig-
het. Äventyrspedagogikens teoretiska grund kan härledas till olika 
arbeten inom pedagogik, hjärnforskning mm.  
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Vi lär oss genom erfarenheter 
Kolb3 (1983) beskriver en teori för erfarenhets- och upplevelsebaserat 
lärande4. Denna teori utgör en av äventyrspedagogikens pedagogiska 
grundstenar. Kolb baserar sin teori på flera olika filosofers och 
forskares arbeten, bland andra John Dewey5 och Kurt Lewin6. Teorin 
har delvis samma filosofiska utgångspunkter som andra erfarenhets-
baserade teorimodeller, och den är bred på så sätt att den kan omfatta en 
mängd olika metoder och praktiska tillämpningar. Teorins stora för-
tjänst är att den visar att effektivt lärande måste innehålla både moment 
med konkret-praktisk kunskapsbildning och moment med abstrakt kun-
skapsbildning. 
 
 
Vi lär oss på olika sätt 
Äventyrspedagogiken utgår från teorier som säger att vi lär oss på olika 
sätt och med alla sinnen. Hannaford (1995) beskriver hur vi lär oss med 
hela kroppen. Kolb (1983) beskriver en modell för olika lärstilar. 
Gardner7 (1987) beskriver en modell för olika intelligenser. Armstrong 
(1994) beskriver hur Gardners teorier kan relateras till pedagogisk 
verksamhet. 

 

 
 

 

                                                           
3 David A. Kolb, psykolog, professor vid Harvard University i USA. Författare till ett fler 
tal böcker inom organisationspsykologi.  
 
4 En sammanfattning av Kolbs teori finns på min hemsida samt hemsidan för kurserna 
Äventyrspedagogik och Bygga team i skolan. 
 
5 John Dewey (1859-1952), amerikansk filosof och reformpedagog, mest känd för begrep-
pet learning by doing, den problemlösningsmetod som låter eleverna aktivt experimentera 
sig fram till rätt svar. Metoden fick stort genomslag inom den progressivistiska 
pedagogiken förordade ett helhetsperspektiv, enligt vilket hänsyn skulle tas till barnets 
fysiska, emotionella och intellektuella utveckling. Barnet lärde sig bäst genom att aktivt 
utföra uppgifter och sedan reflektera över dessa). Dewey är en av 1900-talets mest 
inflytelserika pedagoger. (Pedagogisk uppslagsbok, 1996) 
 
6  Kurt Lewin (1890-1947), tysk-amerikansk psykolog. Lewin arbetade med att kartlägga  
de krafter som bestämmer dynamiken i psykologiska fält och stimulerade därmed den 
forskning som kom att inta en stor plats i 1960- och 70-talens psykologi, organisationsteori 
och sociala arbete. Den största praktiska betydelsen har hans arbete haft inom grupp-
dynamiken och utvecklandet av aktionsforskning. (Pedagogisk uppslagsbok 1996; samt 
Kolb 1984) 
 
7 Howard Gardner, sedan 1986 professor i pedagogik och verksam vid Harvard Graduate 
School of Education i USA. Han är mest känd för sin teori om de multipla intelligenserna, 
och har forskat  om hur kunskaper om dessa kan användas för en mer individanpassad 
undervisning, utvärdering och läroplan. Gardner har publicerat ett flertal böcker och 
skrifter. 
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Vi lär oss bättre med hjälp av fantasi och spänning  
En av grundtankarna i äventyrspedagogiken är att barn lär sig bättre 
med hjälp av fantasi och spänning. Bergström8 (1995) och Egan9 (1995) 
beskriver bägge fantasins och spänningens stora betydelse för lärande. 
Bergström utgår från hjärnforskning. Egan lyfter fram berättelsens och 
berättandets pedagogiska fördelar.  
 
Vi lär oss ofta bättre tillsammans med andra 
Att arbeta och utvecklas tillsammans i grupp är en annan av även-
tyrspedagogikens grundtankar. Johnson, D/ Johnson, R10 (1994) utgår 
från egen forskning när de beskriver samarbetsinlärningens fördelar. 

 

 
Äventyrspedagogiken är anpassad till skolans 
verksamhet och behov 
 
 

Den form av lärande genom äventyr som jag beskriver är som nämnts 
anpassad till skolans verksamhet. Den utgår från antagandet att elevens 
positiva utveckling och hennes positiva samspel med kamraterna utgör 
grunden för en väl fungerande lärandemiljö. Utveckling av individen 
och gruppen går hand i hand med, och värderas lika mycket, som 
lärande inom de kunskapsområden skolan traditionellt sysslar med. 
  

 Äventyr i ett pedagogiskt perspektiv 
Att använda sig av spännande upplevelser, utmaningar och äventyr i 
samband med lärande, är som Miles, J. C och Priest, S (1990) uttryckte 
det ”en relativt ny företeelse inom modern undervisning, men ändå på 
sätt och vis ett gammalt sätt att se på lärande”.  
 
Det är först på senare år som begreppen upplevelse och äventyr har 
börjat användas i pedagogiska sammanhang i Sverige och därför saknar 
vi också en ”pedagogisk definition” av dessa begrepp. Lärare som 
använder sig av olika former av upplevelser och äventyr i sin verksam-
het har nytta av en sådan definition; en definition som utgår från en 
vetenskaplig grund och som möjliggör olika former av praktiska till-
ämpningar. För att vara trovärdig måste en sådan definition utgå från 
forskning och teorier med anknytning till lärande. Risken är annars stor 

                                                           
8 Matti Bergström, finländsk hjärnforskare, professor i fysiologi vid Helsingfors  
universitet.  
 
9 Kieran Egan, forskarutbildad i USA; lärarutbildare vid Simon Fraser University, Kanada.  
Egan är känd som författare av faktaböcker i pedagogik. 
 
10 David Johnson och Roger Johnson, två forskare – bröder – vid University of Minnesota 
i Minneapolis, USA. 
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att termen äventyr kan komma att används som ytterligare en i raden av 
pedagogiska modeuttryck, som dessutom i praktiken kan inbegripa 
nästan vad som helst av både seriös och oseriös verksamhet.  
 
Jag har valt att använda termen äventyrspedagogik för att beskriva det 
utvecklingsarbete inom lärande som jag bedriver. Som tidigare nämnts 
är termen äventyrspedagogik inte vedertagen i det svenska språket – jag 
har inte sett den användas tidigare och den finns inte i någon ordbok11.  
 
Äventyrspedagogiken har ett klart uttalat pedagogiskt syfte och 
äventyrsaktiviteterna är ett medel för att nå detta syfte. Den praktiska 
tillämpningen av äventyrspedagogik – som jag ibland benämner 
äventyrsbaserat lärande – kan se ut på olika sätt, men eftersom även-
tyrspedagogiken utgår från teorier och forskning med pedagogisk 
anknytning, är det också en fördel om det praktiska arbetet leds av 
pedagogiskt utbildad personal.  
 
Definition  
Nedanstående definition av äventyrsbaserat lärande är min personliga. 
Den är anpassad till skolans verksamhet, från barn till vuxna. Min 
ambition har varit att göra en bred definition som inte bara omfattar 
mitt sätt att arbeta utan tvärtom kan rymma många olika arbetssätt. 
Definitionen ska heller inte ses som fix och färdig utan som ett peda-
gogiskt stöd som kan utvecklas och förändras.  
 

 Tillämpning av äventyrspedagogik innebär att: 
 

• Undervisningen planeras och genomförs på ett sådant sätt att den 
personliga förmågan att fungera bra i en grupp och gruppens 
positiva utveckling främjas.  

 
• Aktiviteterna struktureras så att de ger multipla utmaningar: 

sociala, fysiska, känslomässiga och intellektuella.  
 
• Aktiviteterna struktureras så att elevernas olika sinnen, förmågor 

och lärstilar engageras. Fysiska/motoriska utmaningar ingår 
alltid.  

 
• Aktiviteterna struktureras så att eleverna måste ta hjälp av 

kamraterna i gruppen. Samarbetsinlärning främjas. 
 

• Aktiviteterna kan genomföras både inomhus och utomhus. 
 

• Aktiviteterna/äventyrstemat vävs ofta in i en story. Storyn inleder 
aktiviteten och sätter in den i ett sammanhang. 

                                                           
11 Termen äventyrsmetodik används av Ingelman (1996) i Upplevelsepedagogik och    
 Äventyrsmetodik.  
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Äventyrspedagogikens 
utgångspunkter 

 
 
 
 

Äventyrspedagogiken utgår från övertygelsen att skolans viktigaste 
uppgift är att skapa möjligheter för den enskilde individens och gruppen 
att växa och utvecklas. Endast genom att satsa tid, energi och resurser 
på detta ”växtarbete” kan den mer ämnesbetonade undervisningen 
bedrivas effektivt. På så sätt innebär äventyrspedagogiken en helhetssyn 
på lärande där den personliga växten och gruppens positiva utveckling 
går hand i hand med skolans mer traditionella uppgift att generera 
kunskap inom olika ämnesområden. I detta växt- och kunskapsarbete är 
spänning, utmaning och fantasi de viktigaste pedagogiska verktygen.     

 
 
 
Helhetssyn och sammanhang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I det äventyrsbaserade temat integreras skolans olika ämnen och 
kunskapsområden samtidigt som det skapas möjligheter för personlig 
växt och utveckling av gruppen. Därigenom integreras också två av 
skolans viktigaste mål; att eleven utvecklar kunskap inom olika 
områden och att hon/han utvecklas som individ. Äventyrspedagogiken 
ger på så sätt möjligheter att tillämpa en helhetssyn på lärande.  
 
Äventyrsaktiviteter ger ofta starka känslomässiga upplevelser och kan 
därför fungera bra som utgångspunkt för diskussioner om djupare frå-
gor. Det kan vara diskussioner om kamratskap, tillit och andra viktiga 
relationsfrågor, men det kan också vara diskussioner som knyter an till 
temat, till exempel om vår miljö, universums mysterium, mm. Även-
tyrspedagogiken ger på så sätt utmärkta möjligheter att relatera lärandet 
till livsfrågor och större sammanhang.  
 
Storyn, både i berättad form och det som deltagarna upplever under 
själva äventyret, kan sägas vara det äventyrsbaserade temats livsnerv 

När vi försöker att plocka ut något och isolera det finner 
vi att det hänger samman med allt i universum 

 
JOHN MUIR 
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kring vilket all verksamhet kretsar. Därigenom utgör storyn och dess 
händelser ett motivationsskapande sammanhang inom temat. Man kan 
säga att storyn skapar ett sammanhang som stimulerar lärprocessen. 
 
 

Personlig växt och teamutveckling 
 
På allt fler arbetsplatser krävs att personalen har  arbetslagskompetens, 
d.v.s. förmåga att kommunicera, samarbeta och lösa problem med 
kamraterna i ett arbetslag. Det kan jämföras med skolan som 
arbetsplats. För att skolarbetet ska fungera bra och lärarna inte slita ut 
sig måste eleverna tränas i grupparbetskompetens, d.v.s. förmågan att 
tillsammans med kamraterna arbeta och lära i grupp. Det kan bara 
skolan göra. En helhetssyn på lärande innebär att träning av elevernas 
sociala kompetens ges stort utrymme i skolarbetet. 

 
Ett av syftena med äventyrsbaserat lärande är just att skapa möjligheter 
för personlig växt och grupputveckling. Det innebär inte att verk-
samheten alltid leder till personlig växt och grupputveckling, bara att 
man skapar möjligheter för detta. Arbetet med individ- och grupp-
utveckling i skolan kan naturligtvis bara lyckas om det genomsyrar hela 
skolans verksamhet. Det innebär att man ser på individ- och grupp-
utveckling som en kontinuerlig process där det äventyrsbaserade 
lärandet erbjuder ett av flera sätt att främja den processen. 
 
 
 

Samarbetsinlärning 
 
 
 
 
 
 
 
 

I äventyrspedagogikens praktiska tillämpning arbetar eleverna nästan 
alltid i små grupper. Det beror givetvis på att ett av huvudsyftena med 
äventyrspedagogiken är att skapa möjligheter för den enskilde indivi-
dens och gruppen att växa och utvecklas. Det handlar om att bygga 
team.  
 

Mycket enkelt betyder det att istället för individuellt arbete 
där alla tävlar mot alla, utvecklar man arbetssätt som gör 

att eleverna måste ta kamraterna till hjälp i team 
 

DON BROWN  
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Team-undervisning 
Äventyrspedagogiken tar stöd i forskning presenterad av Johnson, 
D/Johnson, R12 (1994). Enligt Steinberg (1994) visar deras genomgång 
av över 600 forskningsrapporter och deras egen forskning tydligt att väl 
strukturerade samarbetsgrupper är klart överlägsna som undervisnings-
form. David W Johnson och Roger T Johnson menar inte att individua-
liserad inlärning eller konkurrensituationer helt ska uteslutas. Däremot 
anser de att dessa former av lärande används alldeles för ofta och 
många gånger i fel sammanhang. Om bröderna Johnsons teorier 
stämmer innebär det att både inlärning inom olika kunskapsområden 
samt grupputveckling kan främjas samtidigt.  
 
Enligt Steinberg menar bröderna Johnson att nyckeln till framgång med 
samarbetsinlärning är att grupperna struktureras på ett sådant sätt att 
varje gruppmedlem är beroende av de andra i gruppen för att uppnå ett 
resultat. Den uppgift gruppen ges måste vara konstruerad på ett sådant 
sätt att man arbetar tillsammans och inte bara gör sin egen del för att 
sedan ”baka ihop” de enskilda arbetena till en slutprodukt. Det måste 
finnas ett gruppmål. Individens resultat bedöms efter gruppens resultat. 
”Det är först när man behöver varandra i gruppen – och har ett 
”investerat behov” – som man verkligen satsar sig själv för att hjälpa de 
andra.”  

 
Lärarens uppgift blir att definiera ett gruppmål och sedan använda sig 
av en målrelaterad utvärdering. Det innebär att gruppens resultat 
utvärderas gentemot de uppsatta gruppmålen och inte i konkurrens 
mellan individerna eller i jämförelse med andra grupper. Konkurens-
inlärning innebär att skolan blir till en vinna-förlora-kamp för att se 
vem som är bäst och sämst. Samarbetsinlärning betyder att eleverna 
sätts ”i samma båt” och att de har ett behov av att hjälpa varandra.” 
 
 
Fördelar med samarbetsinlärning enligt bröderna Johnson: 

 
• Man kommer bättre ihåg det man lär sig  

• Transfer13 av kunskap blir högre 

• Elevernas motivation blir högre och mer internt styrd 

• Elevernas sociala kompetens blir bättre 

• Eleverna tycker bättre om sina klasskamrater 

• Elevernas självkänslan stärks 

 

                                                           
12 David W. Johnson och Roger T. Johnson, två bröder, forskare vid University of 
Minnesota i Minneapolis, USA. 
 
13 Transfer, beteckning för fenomenet att det man lär sig inom ett område översprids och 
påverkar inlärningen av en annan färdighet. (Pedagogisk uppslagsbok, 1996) 
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Spänning och utmaning 
 
 
 
 
 
 
 

Äventyrspedagogiken utgår från antagandet att barn och ungdomar har 
ett naturligt behov av utmaning och spänning. Man kan säga att 
spänningen och utmaningen är äventyrets själ. Idén att människan har 
en medfödd drivkraft som gör att hon vill utsätta sig för spännande och 
utmanande situationer – att utmaningen är ett mål i sig – beskrivs av 
Csíkszentmihályi (1990). Han har utvecklat teorin om den optimala 
upplevelsen, ett sinnestillstånd i vilket vi är så uppslukade av vad vi gör 
att ingenting annat tycks betyda något; upplevelsen är i sig så njutbar att 
vi vill fortsätta att göra det bara för glädjen att göra det. Csíkszent-
mihályi menar att vi erfar den optimala upplevelsen genom att utsätta 
oss för utmaningar, som just har som syfte att åstadkomma denna opti-
mala upplevelse. I äventyrspedagogiken tillämpas detta genom att 
läraren strukturerar lärandesituationerna så att dessa ger olika former av 
spännande utmaningar. 
 

 
Spännande kunskap värderas högt av barn 
Den senaste hjärnforskningen lyfter fram spänningens och utmaningens 
betydelse i samband med lärande. Bergström (1995) lyfter fram spänn-
ingens betydelse för att skapa motivation för lärande. Han anser att kun-
skap måste ha hög värdekraft för att den ska vara motiverande, och att 
spännande kunskap har hög värdekraft. Barns värderingsförmåga har 
nära koppling till deras motivation för att lära sig. Barnets värderings-
förmåga börjar utvecklas tidigt, men blir inte helt mogen förrän efter 
puberteten. Värdekapaciteten är inte detsamma som kunskap. Det är 
tvärtom så att värdekapaciteten kontrollerar kunskap. Bergström menar 
att barns och ungas värdekapacitet är mycket stark. Därför får också 
kunskap olika värde för dem, och detta värde kan skilja sig från det 
värde vi vuxna ger kunskap. Kunskap har inte någon entydig betydelse 
för barn och unga och vi kan inte heller veta hur de använder sin 
kunskap. Kunskapens betydelse för dem beror på dess värdekraft. Och 
enligt Bergström är det är något helt annat än det naturvetenskaperna lär 
oss, att kunskap och information alltid är samma, oförändrade 
faktakunskap. Men så är det inte, enligt vad hjärnan säger oss. Det barn 
och unga värderar som värdelös kunskap lär de sig inte, menar 
Bergström. Det är bara kunskap med hög värdekraft som motiverar till 
lärande och som fastnar i barns och ungdomars hjärna. Kunskap som 
väcker intresse och är spännande har hög värdekraft.  

Varje barn har inom sig ett värkande tomrum efter spänning och om 
vi inte fyller det med någonting som är spännande och intressant och 

bra för honom, kommer han att fylla det med någonting som är 
spännande och intressant och som inte är bra för honom 

 
THEODORE ROOSEVELT 
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Resonemanget om kunskap och dess förmåga att motivera är viktigt, 
menar Bergström eftersom vår nutida skola till stora delar är en kun-
skapsskola. Han anser att vi måste skilja mellan information av datatyp 
– ”passiv kunskap” – och förmågan att värdera – ”aktiv kunskap”. Barn 
motiveras av aktiv kunskap eftersom den innehåller kunskapens 
möjligheter och är en spjutspets mot framtiden. Aktiv kunskap förut-
sätter att bl.a. att leken och aktiviteter som engagerar fantasin ges stort 
utrymme i undervisningen. 

  
 
Multipla utmaningar 
 

Traditionellt riktar sig skolan ensidigt till våra intellektuella och logiska 
förmågor. Bergström (1995) och Gardner (1983) anser att detta är en 
orsak till att eleverna upplever skolan som meningslös och tråkig. 
Bergström menar att barns intresse för rörelse och fantasi alltför sällan 
nyttjas i samband med lärande. Skolkommittén (SOU 1997:121)14 
refererar till en undersökning15 där 40 procent av grundskole-
ungdomarna anser att skolan är mer eller mindre tråkig. Kommittén 
menar att det faktum att så många elever inte uppfattar skolan som 
spännande, rolig och meningsfull, i längden blir förödande för deras 
vilja och förmåga att tillägna sig kunskap. Enligt skolkommittén måste 
eleverna få ha roligt i skolan och bli berörda, inte bara intellektuellt 
utan också känslomässigt. De måste få utmaningar och skolan måste 
skapa mer stimulerande och kreativa lärandemiljöer. 
 
Äventyrspedagogiken utgår från idén att vi lär oss på flera olika sätt; 
genom konkreta upplevelser, reflektion, abstrakt teoretiserande och 
praktiskt arbete. Både teori och praktik behövs. I en effektiv lärprocess 
engageras flera sinnen, förmågor och lärstilar. En helhetssyn på lärande 
kräver att alla våra förmågor engageras och värderas lika. I det även-
tyrsbaserade lärandet arbetar man därför med flera olika former av ut-
maningar; känslomässiga, sociala, fysiska/motoriska och intellektuella. 

 
 Sociala utmaningar 

Under äventyren arbetar deltagarna nästan alltid arbetar nära inpå 
varandra i grupper. Grupperna ställs inför uppgifter som de ska lösa. 
Det kräver att gruppmedlemmarna diskuterar, gör bedömningar och 
fattar beslut tillsammans. Detta innebär social utmaningar. 
 
 
 

                                                           
14 1995 tillsatte regeringen en kommitté, Skolkommittén, med uppdrag att belysa det inre 
arbetet i skolan och föreslå åtgärder för att stimulera den pedagogiska utvecklingen. 
Skolkommitténs slutbetänkande redovisades i SOU (Statens offentliga utredningar)  
1997:121. 
 
15 Undersökningen omfattade 1200 elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i 
gymnasieskolan 
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Aktiviteterna kan också strukturera på ett sådant sätt att deltagarna 
utsätts för ovana och skenbart riskfyllda situationer. Detta ställer krav 
på gruppmedlemmarna; man måste kunna lita på varandra; man måste 
aktivt kunna delta i diskussionerna, våga tala om vad man tycker, och 
ibland kanske tala om att man känner sig nervös inför en aktivitet och 
att man behöver gruppens stöd. Allt detta innebär mer eller mindre av 
sociala utmaningar. 

 
 
 Fysiska och motoriska utmaningar 

Barn har ett stort naturligt behov av att röra sig, och det finns 
övertygande forskning som säger att barn lär med hela kroppen, inte 
bara med sina intellektuella funktioner. Ett effektivt lärande förutsätter 
att barnen ges fysiska och motoriska utmaningar. Det äventyrsbaserade 
lärandet utformas så att deltagarna alltid ges fysiska eller motoriska 
utmaningar i någon form. Och då måste det inte handla om fysiskt tuffa 
eller riskfyllda aktiviteter. Fysisk utmaning kan exempelvis innebära en 
samarbetsaktivitet som kräver att gruppmedlemmarna lyfter varandra, 
en rörelselek, eller att man vandrar en lång sträcka i skogen.  
 
 

 Känslomässiga utmaningar 
Det äventyrsbaserade lärandet kan struktureras så att vissa situationer 
ger upphov till starka känslor. En situation kan vara så spännande att 
den i sig ger en känslomässig utmaning, till exempel att smyga fram i 
det ”hotfulla” mörkret, men den kan också indirekt leda till en sådan 
utmaning, till exempel genom att den tvingar gruppmedlemmarna att 
konfronteras med varandra i för dem ovana och utmanande situationer. 
Tanken är givetvis att känslorna ska upplevas positivt. Men eftersom 
aktiviteterna ofta medvetet struktureras på ett sådant sätt att utgången 
kan bli oviss, både för ledaren som planerar aktiviteten och för 
deltagarna, innebär det att man kan misslyckas, kanske med negativa 
känslor som resultat. 
 
 

 Intellektuella utmaningar 
Skolan betonar traditionellt intellektuella förmågor och försummar an-
dra förmågor. I äventyrsbaserat lärandet struktureras aktiviteterna på ett 
sådant sätt att flera av deltagarnas olika förmågor aktiveras, inte bara de 
intellektuella. Deltagarnas intellektuella förmågor kan exempelvis enga-
geras i samarbetsaktiviteter som kräver både fysiskt samarbete och 
”klurig problemlösningsförmåga”, d.v.s. matematiskt-logiskt tänkande. 
I det äventyrsbaserade temat kan elevernas intellektuella förmågor 
stimueras genom den begrepps- och kunskapsbildning som ingår i 
temat. 
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Fantasi och berättande 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Berättande och händelser som stimulerar fantasin har en viktig uppgift, 
i det äventyrsbaserde temat16. Det sker genom den berättelse som 
inleder temat, och under själva äventyret då deltagarna färdas ”i en 
spännande och farofylld värld”.  

 
Bergström (1995) beskriver hur barnens hjärnor, för att kunna utvecklas 
optimalt, måste få tillgång till fantasi, sagor, myter, lek osv. I dagens 
samhälle där bara kunskap och logik gäller, nedvärderas fantasin, anser 
Bergström. Han menar att vi instinktivt vet hur viktig fantasin är för en 
människa och hur den berikar våra tankar, men att vi ändå ofta får höra 
att ”det är bara fantasi”, ”det har inget med verkligheten att göra” o.s.v. 
Men, menar han, fantasi är en företeelse som verkligen finns i hjärnan 
och fantasin skapar verkliga möjligheter för framtiden och framtid är 
lika verkligt för vårt Jag som nutid. Speciellt i det Bergström kallar 
kunskapsåldern, 9-12-års åldern, finns det risk att undervisningen en-
sidigt gynnar logisk-informativ verksamhet. I den åldern är det särskilt 
viktigt att barnen  ges möjlighet att använda sig av sin  fantasiförmåga.  

 
Egan (1995) menar att barnens fantasi utgör det allra starkaste och mest 
verksamma inlärningsinstrumentet, och att de principer som idag styr 
undervisningen och läroplanen bara kan överleva om man blundar för 
barns högt utvecklade fantasiförmåga. Dessa principer, menar han, har 
uppstått ur sättet att betrakta barn som ”nyktert” och fantasilöst 
tänkande, bara otillräckligt utvecklade för att hantera vissa logiska och 
tekniska uppgifter17. Egan menar att vi behöver ett alternativ till de 
principer som härstammar från undervisningsforskning och undervis-
ningsteorier som nästan helt förbisett styrkan och de pedagogiska an-
vändningsmöjligheterna av barns fantasi. Han hävdar att vi behöver 
omarbeta läroplaner och undervisningsmetoder baserat på ett bredare 
sätt att se på barn: som både fantasirika och logiskt-matematiskt 
tänkande varelser.  

 
Egan visar hur man kan använda berättande och berättelser som en 
strukturerad metod som tar vara på och stimulerar barns fantasi. Sagor 
och berättelser väcker våra känslor till liv. Genom att använda sagans 

                                                           
16   Det äventyrsbaserade temat beskrivs längre fram i texten  
 
17  Egan syftar framförallt på delar av Piagets teorier 
 

Barnens fantasi utgör det allra starkaste och mest 
verksamma inlärningsinstrumentet 

 
KIERAN EGAN  
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känslomässiga betydelse i undervisningen kan vi bättre utnyttja barns 
inlärningsförmåga. Egan menar att man med hjälp av berättelseför-
mågans kraft och magi kan lära sig att undervisa om vilket ämne och 
innehåll som helst på ett mera engagerat och meningsfullt sätt.  

 
Liknande tankar framförs av Sylvester18 (1995). Han menar att be-
rättelsen ibland klargör innebörden för oss på ett sätt som fakta inte kan 
göra. En orsak till att hjärnan stimuleras av berättande är de utmaningar 
som berättelsen ofta ställer. Minnet tycks också binda ihop fakta och 
händelser på ett sätt som liknar berättelsens uppbyggnad. Det är, menar 
Sylvester, mycket lättare att använda sig av berättelsens olika former 
när man ska minnas flera händelser som ägde rum i ett visst skede än att 
försöka minnas händelserna isolerade från varandra. Berättandet låter 
oss ta fram en komplex kombination av händelser från minnets lager i 
en flytande form som på ett inte helt klarlagt sätt, förstärker minnet.  

 
 

Risktagning 
 

Själva ordet äventyr innebär per definition en viss risktagning. Risktag-
ning låter väldigt dramatiskt, men generellt sett är riskmomenten i de 
skolanpassade äventyrsaktiviteterna relativt ofarliga. I de former av 
äventyr som jag arbetar med upplever deltagarna ingen egentlig risk. 
Det är snarare frågan om en stark spänning.  
 
 

 Kontrollerad risk 
Barn och ungdomar gillar tuffa utmaningar och de gillar att ta risker så 
länge de känner att de kan kontrollera dessa. Sådana ”kontrollerade 
riskmoment” tillfredsställer deras naturliga behov av spänning och ut-
maning. Därför är det är viktigt att man utformar äventyrsaktiviteter för 
barn så att de känner att de kan kontrollera eventuella psykiska eller 
fysiska riskmoment. Blir riskmomenten för höga kan de skapa ångest. 
 
 
Upplevd risk – verklig risk 

En av de vanligaste idéerna vid planering och genomförande av aktivi-
teter inom adventure education-koncepten är att verksamheten utformas 
på ett sådant sätt att deltagarna upplever risken större än den i 
verkligheten är.  
 
 

 
 
 
 

                                                           
18  Robert Sylvester, professor i pedagogik vid University of Oregon, Eugene, USA. Syl- 
     vester har specialiserat sig på pedagogisk tillämpning av nya forskningsrön och teorier  
     om hjärnan och stress.  

Upplevd risk   Verklig risk
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Syftet är att få gruppen att mobilisera alla sina krafter för att lösa 
uppgiften. Tanken är också att när gruppen lyckas klara av en utmaning 
eller ett riskmoment som den upplever som stor, skapas extra växtkraft 
och gruppmedlemmarnas tillit till sin egen och gruppens förmåga ökar.  
 
Typiska aktiviteter inom adventure education-koncepten där den här 
idén tillämpas är så kallade höghöjdsbanor och bergsklättring. Risken är 
både av psykisk karaktär – höjdrädsla – och av fysisk karaktär – falla 
ner och skada sig. I äventyrspedagogiken tillämpas idén i samband med 
äventyr nattetid i skogen i mörkret. Många av deltagarna i sådana 
äventyr upplever mörkret som hotfullt och skrämmande trots att det inte 
finns någon ”verklig orsak” till rädsla. I det här fallet är risken av 
psykisk karaktär. Det beror på att mörkret i sig är oerhört fantasi-
eggande och spänningsframkallande, men också på att mörkret 
representerar det okända, och kan spegla individens olika rädslor och 
fobier.  Det krävs erfarenhet och kunskap för att kunna arrangera även-
tyr i mörker så att inte mörkerrädda personer får en traumatisk upp-
levelse. Att medvetet skrämma barn i mörkret, är omdömeslöst och 
innebär en verklig psykisk riskfaktor. 

 
 
 Skaderisk 

Den form av äventyrsaktiviteter som jag kallar för äventyrsbanor, där 
deltagarna tar sig förbi hinder av olika slag, kan upplevas som risk-
fyllda. Men i praktiken är riskmomenten vid sådana banor inte särskilt 
stor. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med både traditionell 
idrottsundervisning och äventyrspedagogik med fysiska utmaningar. 
Ändå sker det färre olyckor i de äventyrsaktiviteter jag använder mig av 
jämfört med idrottstimmarna (eller rasterna). Det beror på att eleverna i 
äventyrsaktiviteterna nästan alltid arbetar i grupper med kamraternas 
många hjälpande händer i fysiskt riskabla situationer och att aktivitet-
erna aldrig görs under tidspress eller i tävlingsform. 
 
 

 Pedagogisk risk 
Utgången av äventyret är inte alltid given, varken för ledaren som pla-
nerar aktiviteterna eller för deltagarna i äventyret. I själva verket 
utformas aktiviteterna ofta medvetet så att utgången blir oviss, och 
eftersom konsekvenserna av upplevelserna inte helt kan förutses, kan 
pedagogen och deltagarna ibland uppleva misslyckanden och osäkerhet. 
Det innebär att ledaren tar en ”pedagogisk risk”. 
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Lärarens och elevernas olika roller 
 
Ledaren/läraren 
 Att arbeta med äventyrsbaserat lärande är krävande på många sätt, men 
också mycket roligt och stimulerande. Det ställer stora krav på att 
ledaren är mångsidig och kunnig. De praktiska förberedelserna kräver 
mycket tid och att man är händig. Moment som främjar säkerhet, 
problemlösning, ämnesintegrering och reflektion måste planeras. 
Hon/han måste vara en mästare i att regissera och skapa spännande och 
utmanande lärandesituationer. Det är en stor fördel om hon/han har 
förmågan att kunna berätta med inlevelse. Hon/han måste kunna arbeta 
med individ- och grupputveckling. Det kräver bland annat att hon/han 
måste utforma de uppgifter som deltagarna ställs inför på ett sådant sätt 
att grupperna måste samarbeta för att kunna lösa uppgifterna, och att de 
engagerar sina olika förmågor.  
 
De aktiviteter man använder sig av i det äventyrsbaserade lärandet är, 
och ska vara roliga och spännande!  Däri ligger också en risk; det är lätt 
att ”tappa bort” det pedagogiska syftet och helhetssynen, och bara göra 
”häftiga saker” så aktiviteten blir ett självändamål. Därför måste ledaren 
alltid ha ett pedagogiskt syfte med sin verksamhet och utgå från en 
helhetssyn på lärande. En sådan helhetssyn kräver till exempel att 
äventyrets "häftiga" upplevelser följs av reflektion, värdediskussioner 
och koppling till de ämnen som ingår i temat. Upplevelser utan denna 
koppling är inte lärande! 
 

 
 Deltagarna / eleverna 

Vilken roll har då deltagarna/eleverna vid planeringen och genom-
förandet av verksamheten? Helt klart är att det äventyrsbaserade 
lärandet kräver noggrann planering och stark ledning av en pro-
fessionell ledare. Men det finns också moment där eleverna (grupperna) 
ges ett relativt stort ansvar. Ett par exempel: Äventyren struktureras ofta 
så att deltagarna inte exakt vet vad som kommer att hända, och det 
innebär att de då inte heller kan vara med och planera just den delen; 
men däremot utformas vissa moment under själva äventyret på ett 
sådant sätt att grupperna måste ta initiativ, diskutera, göra bedömningar, 
fatta beslut, testa sina beslut och ta ansvar för resultatet. Före själva 
äventyret kan grupperna också ges ett relativt stort ansvar att förbereda 
sin egen insats.  

 
En form av elevaktivt arbetssätt som man med fördel kan tillämpa i 
äventyrsbaserat lärande, är att efter att en klass varit med om ett 
äventyr, den får i uppgift att planera och genomföra ett enkelt äventyr 
med yngre barn under sin lärares handledning. Eleverna får då ett stort 
ansvar för planeringen och genomförandet; de måste komma på idéer, 
enas om hur de ska gå till väga, leda aktiviteterna för de yngre barnen 
o.s.v. Det ställer stora krav på elevernas förmåga att arbeta i grupp. En 
av äventyrspedagogikens syften är just att träna den förmågan. 
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Äventyrspedagogik i praktiken 
 
 

 
Även om de teoretiska och pedagogiska utgångspunkterna är gemensamma, 
kan den praktiska tillämpningen av äventyrspedagogiken se olika ut. De 
former av äventyrspedagogik som jag arbetar med, beskrivs kort här nedan: 
 
 

•    Det äventyrsbaserade temat 

•    Kamrataktiviteter och kamratbanor 

•    Äventyrsstigen 

•    Äventyrsorientering 

•    Skidäventyr  

•    Äventyrsgympa 

•    Äventyrsmatte 

 
 
Det äventyrsbaserade temat 

 
Det äventyrsbaserade temat är en form av äventyrspedagogik som jag 
utvecklat i mitt arbete vid lärarutbildningen vid Luleå tekniska 
universitet. Det är unikt på så sätt att jag inte utgått från någonting jag 
läst, sett eller hört talas om.  
 
Det äventyrsbaserade temat utgår från en story. Storyn och det äventyr 
som byggs upp kring den kan liknas vid en dramatisering av företeelser 
ur verkliga livet. Exempel: En skola som arbetade med temat vatten, 
vävde in hela temat i en fantasibaserad story ”Livets vattendroppar”, 
och en annan skola som arbetade med temat rymden, vävde in hela 
temat i en fantasibaserad story ”Hotet från rymden”. I dessa teman 
ingick de flesta av skolans ämnen. Moment som nästan alltid ingår i det 
äventyrsbaserade temat är begreppsbildning och att skriva egna 
berättelser (svenska), samt att träna samarbete genom kamratövningar. 

 
Det äventyrsbaserade temat kan anpassas för barn från 5-6 år upp till 
vuxna. Det kan sträcka sig från några dagar till några veckor beroende 
på hur omfattande temat är och hur intensivt man arbetar med det, d.v.s. 
hur stor del av tiden som ägnas åt temat och hur stor del som ägnas åt 
övrig skolarbete. Temat genomförs i tre steg: 
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 1. Introduktion och förberedelser 
Deltagarna introduceras i den story som temat vävs upp kring. I 
äventyret ”Hotet från rymden” skedde detta genom att en person som 
spelade en roll dök upp i klassen, och i temat ”Livets vattendroppar” 
hittade barnen ett ”mystiskt meddelande” i en flaska på skolgården. 
Personen (eller meddelandet) berättade en story som utmynnade i ett 
”nödrop” – i ”Hotet från rymden” gällde det att rädda jorden och i 
”Livets vattendroppar” att rädda världshaven.  
  
Med storyn som utgångspunkt får nu barnen i uppgift att utföra det 
hemliga uppdraget. Uppdraget (som sker i fas 2) kommer att ske på en 
hemlig plats och på hemlig tid (några dagar efter introduktionen). Tiden 
fram till uppdraget förbereder sig eleverna: De ”pluggar” storyn; De lär 
sig olika saker med anknytning till temat, till exempel om vatten eller 
rymden; De tränar samarbete och att tillsammans lösa kluriga problem, 
eftersom uppdraget kräver detta; De diskuterar egenskaper som behövs 
för uppdraget – till exempel mod och samarbetsförmåga; De förbereder 
sig praktiskt, till exempel att komma på gruppnamn och magiska 
ramsor, göra gruppsymboler, och göra i ordning utrustning som krävs 
för uppdraget, etc. De kanske också måste lära sig hur man hittar i skog 
och mark med hjälp av en enkel karta 
 

 2. Äventyret 
Nu är det dags för själva äventyret – det hemliga uppdraget. Det sker 
alltid utomhus i en skog. Det behöver inte vara ett stort skogsområde, 
ett par hundra meter i kant räcker. Äventyret i skogen är en fortsättning 
och avslutning av storyn. Det kan jämföras med att läsa en spännande 
bok eller att se en spännande film, med skillnaden att barnen nu deltar 
aktivt i berättelsen, de ”går in i storyn”, men de får inte olika roller som 
de ska spela; de är fortfarande sig själva (det handlar alltså inte om 
rollspel). 
 
Barnen ställs nu inför uppgifter och problem som de ska lösa. De får 
användning av de kunskaper och den samarbetsförmåga de tillägnat sig 
i fas 1. Äventyret i skogen byggs upp kring uppdraget, till exempel att 
hitta den ”magiska stenen”. För att hitta stenen måste barnen först hitta 
och tolka kluriga ledtrådar. Hela tiden finns det faror som de måste 
försöka undvika genom att samarbeta, till exempel bära eller lyfta 
varandra. För att hitta i skogen och för att göra det än mer spännande 
får barnen en enkel, handritad karta med namn från storyn. 

 
Ett kort äventyr kan pågå i drygt en timme, ett långt äventyr kan börja 
mitt på dagen och avslutas mitt i natten, möjligheterna och varia-
tionerna är många.  
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 3. Reflektion och efterarbete 
Uppdraget och äventyret har nu lyckligen slutförts. I temat ”Hotet från 
rymden” ”räddade barnen jorden från undergång” och i temat ”Livets 
vattendroppar” hittade de ”de magiska stenarna som renar världs-
haven”. Nu är det tid att reflektera, att se tillbaka på hur gruppen löste 
uppdraget; hur fungerade gruppen? Men nu kan barnen också skrivna 
egna berättelser med anknytning till temat, kanske en fortsättning på 
storyn – ”vad hände sedan?” – och de kan fortsätta lära sig mer om 
vatten, rymden eller annat, men nu med stor inspiration av det de 
upplevt under äventyret. 

 
Nu sker också den viktiga del av lärandeprocessen där kunskapen får ett 
värde: Äventyret har engagerat eleverna känslomässigt och på sätt gett 
underlag för värderingsdiskussioner. I dessa kan kunskapen värderas 
och kopplas till större sammanhang med hjälp av de metaforer som 
äventyret skapat. Slutligen kommer den kanske viktigaste delen i 
lärandeprocessen, då eleverna kan tillämpa sina kunskaper. Detta kan 
till exempel äldre barn göra genom att planera och genomföra ett 
”miniäventyr” med mindre barn. I detta miniäventyr kan barnen, med 
sin lärare som handledare, använda sig av sina kunskaper från det tema 
de själva deltagit i och på så sätt testa och befästa denna kunskap.  
 
 

Kamrataktiviteter och kamratbanor 
 

Olika former av kamrataktiviteter och kamratbanor är kanske den mest 
förekommande verksamheten inom traditionella äventyrsprogram runt 
om i världen. Många av aktiviteterna är ”klassiska” och ser likadana ut 
oavsett om de görs i Australien eller Sverige. 
 
Syftet med kamrataktiviteter, eller ”kamratisar” som jag kallar dem för, 
och kamratbanor är att stärka sammanhållningen i en grupp – skapa lag-
känsla, träna samarbete och skapa tillit till kamraterna i gruppen. Akti-
viteterna är alltid mer eller mindre fysiska – hela kroppen engageras. 
 
 
”Kamratisar” 
Kamratisarna är mycket lätta att genomföra. De kräver ingen eller 
mycket lite utrustning. Svårigheten på aktiviteterna kan enkelt varieras 
så att de kan göras med alla åldersgrupper i skolan. De kan göras både i 
små grupper med 5-6 personer, och i större grupper med hela klassen. 
Även då de görs i små grupper är hela klasen tillsammans. De kan göras 
under varierande förhållanden året runt; utomhus på gräs, i skog, i djup 
snö; inomhus i en rymlig lokal.  
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Kamratbanor 
En kamratbana genomförs i form av olika stationer där små grupper 
med 5-6 personer utför olika uppgifter. Grupperna roterar runt i 
stationssystemet. En kamratbana kräver en hel del förberedelser när det 
gäller att göra i ordning material. Till en del stationer behöver man 
också bygga upp mer eller mindre fasta anordningar. Kamratbanan 
genomförs utomhus under barmarkssäsongen. Stationerna byggs upp i 
ett litet skogsparti. Svårigheten kan varieras så att de passar alla 
åldersgrupper i skolan, från 8-9 år och uppåt.  

Jag genomför också modellen med kamratbana inomhus i gymnastiksal. 
Då bygger jag upp stationerna med traditionella gymnastikredskap och 
annan material. 
 
 

Äventyrsorientering 
 

Äventyrsorientering ska inte ses som en variant av ”vanlig orientering” 
utan mer som ett äventyr där man måste använda sig av kart- och orien-
teringskunskaper för att kunna komma vidare i äventyret. Orienteringen 
blir alltså inte ett självändamål utan ett hjälpmedel.  
 
Äventyrsorienteringen baseras alltid på en story. Storyn leder till ett 
uppdrag som barnen ska lösa i små grupper. För att lyckas med upp-
giften måste grupperna orientera sig fram i skogen. Kontrollerna skiljer 
sig från den vanliga orienteringens, det kan till exempel vara en 
”magisk sten” som är gömd i en håla under ett träd. Det räcker inte med 
att hitta till rätt ställe, man måste också lösa kluriga problem och hitta 
ledtrådar för att komma vidare.  
 
I äventyrsorienteringen använder man sig av en handritad karta där 
stigar, skogspartier, stora stenar och andra framträdande terrängföremål 
får namn efter det tema storyn tar upp, till exempel Ronjas stig i temat 
Ronja Rövardotter. 
 
Jag har genomfört äventyrsorientering med varierande grupper, från 
barn som aldrig orienterat tidigare till elitorienterare. Responsen har 
varit mycket positiv från samtliga. De som inte orienterat tidigare lär 
sig väldigt fort. En trolig orsak är att fantasin stimuleras genom att 
orienteringsmomenten integreras i ett spännande äventyr och att 
äventyrskartan innehåller spännande namn. Den grupp elitorienterare 
jag genomförde äventyrsorientering med tyckte att det var kul för att det 
ingick andra moment än enbart orientering – en story, att lösa problem 
och hitta ledtrådar, mm. 
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Äventyrsstigen 
 

Med äventyrsstigen menar jag olika varianter av äventyr, som kan 
innehålla moment från det äventyrsbaserade temat, äventyrsorientering 
och kamratbana. En speciell form av äventyrsstig som jag utvecklat 
genomförs på vintern i upptrampade stigar i snön (alltså utan skidor). 
Kan göras som både dag- och nattaktivitet. 
 
 

Skidäventyr 
 

Jag arbetar med fyra olika modeller av äventyrsspår – Hemliga Spåret, 
Spanarspåret, Jägarspåret och Sagospåret. Ett av spåren är utformat 
som ett rutnät, de övriga har formen av en slinga.  Till varje spår finns 
flera olika aktiviteter anpassade för barn från 6 till 12 år. De olika 
aktiviteterna är utformade så att klassen arbetar i mindre grupper där 
varje grupp får ett uppdrag som den ska utföra. Det går ut på att 
grupperna är uppmärksamma, upptäcker saker, hittar till olika ställen 
och löser kluriga problem. Samtidigt som barnen tränar skidåkning på 
ett lekfullt sätt, tränar de också samarbete och att leda varandra.  
 
 

Äventyrsgympa 
 

Äventyrsgympan genomförs i gymnastiksal. Jag har utvecklat två olika 
modeller; en modell i form av en bana med temat ”berg” och en modell 
i form av ett ”landskap” med temat ”djungel”. Bägge modellerna byggs 
upp av både traditionella gymnastikredskap och annan materiel, till 
exempel rep, plank, däck mm. Bägge modellerna går att anpassa till alla 
skolans åldrar. Aktiviteterna genomförs i små grupper. De ger stora 
fysiska och motoriska utmaningar, men även mentala utmaningar – att 
våga. I bägge modellerna ingår en enkel story. Grupperna har med sig 
en karta över banan respektive landskapet, med namn från storyn, och 
enkla orienteringsmoment kan vävas in. Dessutom kan andra moment 
med anknytning till storyn vävas in. Det innebär att äventyrsgympa inte 
bara är att ta sig fram på redskap, grupperna löser också olika uppgifter.  
 
 

Äventyrsmatte 
 

Barnen arbetar i ett äventyrsbaserat tema. De får ett uppdrag som de ska 
lösa. Uppdraget kräver att de är duktiga på att lösa problem. Barnen 
tränar problemlösningsförmåga genom att i små grupper lösa uppgifter 
vid olika stationer utomhus. I varje station ingår tre moment: 1) att 
konstruera/bygga något med hjälp av olika material; 2) att utifrån 
”byggnationen” lösa matematiska problem; 3) att utifrån ”byggna-
tionen” göra fysiska/motoriska uppgifter. Dessa uppgifter engagerar 
olika förmågor hos barnen; matematiskt-logisk förmåga, visuell 
förmåga och fysisk/motorisk förmåga.  
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