


● En gång i veckan får barnen på Äventyret uppleva Äventyrspedagogik. Då har vi 
tillgång till en stuga i skogen och den härliga utemiljön. 



Fysiska lärmiljöer utforskarna
● Våra grundstenar i Äventyrspedagogiken är våra 4 årstider som är skyddas utav:
- Hösten; Årstidsväktaren Löve och Igelkotten Inga 
- Vintern; Årstidsväktaren Vintra och Ugglan Ugglis 



- Våren; Årstidsväktaren Knoppe och Grodan Grolle
- Sommaren; Årstidsväktaren Sola och Ekorren Ecke
● Innehållet i utbildningen utgår från den aktuella barngruppen, våra styrdokument & 

målområden.
● Medforskande arbetssätt; Upptäcker allt på nytt tillsammans med barnen för att se 

hur vi kan planera vår utbildning framöver.



● Ledstjärna & karta för att finna vägen till Sagans land
● Uppdrag från Grodan Grolle

Äventyrspedagogik 



Äventyrspedagogik - Fantasia



● Inne i stugan tar vi med oss naturen in. Där har vi heltäckningsmatta som imiterar gräs, inspirerande 
bilder på vår svenska natur och lärorika böcker.



● Inne får barnen möjlighet att leka det som de upplever ute i naturen. 
● Vi använder oss av leksaker som imiterar den svenska naturen. 



● Brasan skapar stämning och bidrar till ett lugn. 
● Vår inomhusmiljö är liten, vi har därför valt att ha en scen till undervisning och lek 

som möjliggör för alla barnen att se utan att trängas. Sitt underlagen är både för 
värme men också för att tydliggöra vart varje barn har sin plats. 



Hemma på Äventyret Fysiska lärmiljöer

● Vi har barnen 1 år på Äventyret. 
● Vi har därför valt att lägga fokus på normer och värden i början av året  och språk 

och kommunikation efter jul. 
● Självklar jobbar vi även med andra mål.
● Vi består av 3 olika avdelningar men vi samarbetar
● Det är våra barn inte dina och mina barn.



● Vi har 3 gemensamma förråd, där det står vad förrådet innehåller på dörren. Detta 
för att alla avdelningarna lätt ska kunna byta material och samarbeta. 

● Våra rum är namngivna efter färger istället för Dockrummet etc detta för att vi ska 
kunna ändra om och blanda material. Inget rum har en specifik roll utan ändras efter 
barnens intressen och behov. 



● Vi blandar olika material och har en variationsrika lekmiljöer. 
● Vi utgår ifrån barnens fantasi och frågeställningar och utforskar tillsammans med 

barnen exempelvis kan en legobit flyta?



● Vi skapar olika mötesplatser för barnen att leka tillsammans med varandra och olika 
material. 



● Vad händer med fröna när vi plantera dem?
● Varför rinner inte vattnet ut när den är emot sanden?
● Det finns många frågor som vi utforskar och undersöker tillsammans med barnen.



● Kreativt skapande med allt från naturmaterial till pennor målarfärg, papper , lim 
kartonger etc. 

● Vi använder oss av exempelvis ipadsen om det är något vi undrar hur det ser ut eller 
projektorn för att inspireras i vårt skapande. 



● Vi försöker erbjuda en så varierand miljö som möjligt där vi byter ut materialet på 
avdelningarna efter barnens intressen och behov. 

● Digitala verktyg finns med i våran vardag, allt från beebots, osmo, green screen, 
fotografier. 

● Barnen är med och dokumenterar sitt lärande med ipadsen. 



● Vi strävar efter att anpassa våran miljö för alla barn. Exempelvis genom att ha 
material tillgängligt i barnens höjd, och använda olika Verktyg för att göra vardagen 
begriplig. 

● Varje avdelning är unik och har olika anpassningar för att skapa en säker miljö. 



● Bildstöd både för att beskriva vad det är men också för att underlätta för barnen vart 
saker finns och vart det ska vara. 



● Vi använder många olika verktyg för att vardagen ska bli begriplig för barnen. Allt 
från timstock, bildstöd till scheman. Detta bidrar med en tydlig struktur för barnen.

● Vi använder också hallen för att kommunicera med vårdnadshavarna om vad vi har 
gjort idag så att de får en inblick i våran verksamhet. Detta finns också att läsa på 
våran blogg www.aventyret.vibloggar.nu



● Vi har en stor utegård med gunga, klätterställning, kompisgunga, sandlåda, 
klätterträd, fotbollsplan, lekstuga, etc.



● Vi försöker jobba hållbart genom att återanvända material, allt från toalettrullar, 
mjölkkartonger, papper, naturmaterial.



Tack för att ni har lyssnat


