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Abstrakt 

Christina Hedblom och Lena Ring 
 
Rumsuppfattning – möjligheter och hinder 
En studie om barns utveckling av rumsuppfattning i förskolans inomhusmiljö. 

 
Spatial sense – capabilities and obstacle                                     

Antal sidor: 22 

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på vilka möjligheter barn i förskolan har 
att utveckla sin rumsuppfattning i inomhusmiljön, utifrån det matematiska lärandet. Vi 
vill även ta reda på om det kan finnas hinder för barnens utveckling av 
rumsuppfattning i form av säkerhetsföreskrifter eller andra hinder.  

Som metod valde vi att göra observationer och intervjuer på fyra förskoleavdelningar, 
fördelat på två småbarnsavdelningar, ett till tre år och två äldrebarnsavdelningar, tre till 
sex år. Vi använde oss av öppna intervjuer med pedagogerna och utifrån ett speciellt 
observationsschema gjorde vi observationer av barn, pedagoger och inomhusmiljön.  

Resultatet visar att det från pedagogernas sida inte arbetas medvetet med barns 
rumsuppfattning ur en matematisk synvinkel. Däremot tar pedagogerna tillvara på de 
vardagliga situationerna som samling, dukning med mera för att träna taluppfattning 
och problemlösning. Som en del av resultatet av vår studie kan vi känna att det behövs 
mycket mer kunskaper, både teoretiskt och praktiskt, kring barns utveckling av 
rumsuppfattning ute på förskolorna, då vi hade svårt att hitta något om rumsuppfattning 
med koppling till matematiken.  
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1 Inledning 
 
Under vår utbildning till lärare med inriktning mot förskola och förskoleklass har vårt intresse 
för matematik i förskolan väckts. Ordet matematik ger oss en första tanke av den matematik 
som lärdes ut i skolan när vi var barn, det vill säga att sitta vid sin bänk och lära sig skriva 
siffror samt göra sina räkneuppgifter ur en bok eller från en stencil. Matematik tillhörde 
skolans värld. Numera har kunskaperna kring matematik utvecklats och grunden för 
matematiken finns med oss överallt och i alla situationer i vår vardag. Matematiken synliggörs 
numera tidigare för att skapa en förförståelse hos barnen inför deras skolstart och det livslånga 
lärandet. Barnet börjar sin matematiska resa genom livet redan när det föds och lärandet sker 
hela tiden och överallt i dess vardag. I förskolan finns det oerhört många möjligheter att ta 
tillvara på och synliggöra matematiken för barnen redan i tidig ålder. För att det ska kunna ske 
behövs det en stor medvetenhet och kunskap hos de pedagoger - förskollärare och barnskötare 
- som tar hand om de barn som vistas i förskolan. En medvetenhet kring vad matematik är för 
någonting och vad den står för. Matematiken är ett omfattande område och innehåller många 
delar som i sin tur bildar en helhet. 

Undersökningen kommer att begränsas till barns utveckling av rumsuppfattning i 
förskolans inomhusmiljö. Intresset för just rumsuppfattning väcktes i samband med en kurs, 
som handlade om barns lärande i matematik och svenska. I en del av kursen läste vi bland 
annat Det matematiska barnet (Solem & Reikerås 2006). I boken finns en frågeställning som 
väckte vår nyfikenhet och handlar om barns utveckling av rumsuppfattning och hur de 
säkerhetsföreskrifter som finns för förskolan kan påverka utvecklingen av rumsuppfattning. 
Utvecklingen av rumsuppfattning kan ske både inomhus och utomhus, men vi har valt att 
enbart undersöka möjligheterna till utveckling i förskolans inomhusmiljö. I läroplanen för 
förskolan, Lpfö 98, står det följande:  
 

Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 
Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det 
lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse 
för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 
färdigheter.  

                                                         (Skolverket 2006:8) 
 
Med ovanstående citat väcktes tankar kring hur förskolans inomhusmiljö är utformad utifrån 
barnens möjligheter till utveckling av rumsuppfattning. Tar pedagogerna tillvara på de 
möjligheter, som finns på förskolan, samt vilken påverkan har pedagogen i barnens utveckling 
kring rumsuppfattningen? Kan pedagogens skyldigheter till de säkerhetsföreskrifter som finns 
för förskolan vara ett hinder för barnens utveckling av rumsuppfattning? Finns det andra 
hinder, som kan påverka barnet i sin utveckling? I vår undersökning hoppas vi kunna finna 
svar på de frågor vi ställer oss. Vi hoppas även att det kan öppna en större medvetenhet kring 
rumsuppfattning och dess koppling till matematik hos oss själva, samt hos de pedagoger, som 
finns på förskolorna.  



 

2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att se vilka möjligheter och hinder, som finns för barn att 
utveckla sin rumsuppfattning i förskolans inomhusmiljö.  
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3 Teoretisk bakgrund 
 
Här i den teoretiska bakgrunden kommer vi att ta upp och beskriva viktiga delar, som berör 
utvecklingen av rumsuppfattning. Vi kommer att beröra vad rumsuppfattning står för samt 
vilken betydelse den har för matematiken och det matematiska språket. Vidare kommer vi att 
ta upp barns utveckling av rumsuppfattning och inomhusmiljöns betydelse med en kortfattad 
koppling till de säkerhetsföreskrifter, som finns för förskolan. Även betydelsen av pedagogens 
viktiga roll kommer att beröras, samt vilka hinder som kan finnas för barnen i deras 
utveckling av rumsuppfattning.  

3:1 Lärande och utveckling av rumsuppfattning 

3:1:1 Definition av begreppet rumsuppfattning 
 
Rumsuppfattning handlar om uppfattningen om var föremål är placerade och dess 
utsträckning i rummet. Det rör sig om avståndsbedömning och storleksförhållande 
(dimension). För barnet innebär det dess uppfattning av det tredimensionella rummet, som det 
rör sig i – från barnkammaren till världsrymden. Rumsuppfattning är en förutsättning för att 
klara sig i de flesta livssituationer och med det menar Holle (1991) att en utvecklad förmåga 
är att orientera sig på olika platser som till exempel i hemmet, ute i naturen med mera. Det är 
grundläggande med rumsuppfattning för att kunna få förståelse för perspektiv, vinklar, skala 
och objekt i olika dimensioner. Vidare är det, enligt Persson (citerat efter Emanuelsson 
2006:90) en förutsättning för att kunna tillägna sig metoder och mer avancerade geometriska 
begrepp.  

Barnet har en grundläggande rumsuppfattning när hon eller han förstår, använder och 
klarar av att utbyta information om var barnet själv befinner sig i förhållande till omgivningen 
eller var i rummet ett föremål befinner sig. Med hjälp av signaler och begrepp, som anger 
avstånd, läge och/eller riktning sker ett utbyte av information. Det ingår även i en god 
rumsuppfattning att efterhand kunna jämföra och uppskatta storlek av avstånd, volymer och 
föremål i barnets närmiljö (Persson 2006).  

Den grundläggande rumsuppfattningen är inte en färdig kunskap, som barnet bär med sig, 
utan är en förståelse, som blir mer komplex och fördjupas efterhand, som barnet får mer 
erfarenheter av rumsuppfattning. Det får barnet bland annat i leken med till exempel bygge 
med klossar samt bollekar (Persson 2006). Då rumsuppfattning utgår mycket från den 
position, som barnet har i förhållande till rummet är kroppsuppfattning en viktig del i 
rumsuppfattning. Det är nödvändigt med kroppsuppfattning och en viss 
lateralitetsförnimmelse, hjärnhalvornas samarbete, för att kunna uppfatta att något är utanför 
en själv (Holle 1991).  

3:1:2 Matematik i barns vardag 
 
I förskolans läroplan, Lpfö 98, framgår det att förskolan skall sträva mot att se till att varje 
barn i meningsfulla sammanhang får utveckla sin förmåga att upptäcka och använda 
matematik. Vidare skall förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin egen förståelse för 
de grundläggande egenskaperna i begreppen tal, mätning, form och att de utvecklar sin 
förmåga att orientera sig i tid och rum (Skolverket 2006). För att barn ska lära sig matematik 
bör de få möjlighet till olika erfarenheter och upptäcka matematikens omvärld i den 
vardagliga miljön som de befinner sig i.  

Utveckling av barns matematiska förståelse är en lång process, som kräver att flera saker 
samspelar med varandra, såsom kommunikation, socialt samspel samt att barnet har en god 
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självbild. Genom möten i meningsfulla sammanhang kan barnet utveckla en god matematisk 
grund. I förskolan finns många tillfällen i vardagen för barnet, och pedagogerna, att upptäcka, 
uppleva och utmana olika matematiska begrepp kring tal och rum, form och mönster, sortering 
och klassificering. I alla de aktiviteter, som barnet befinner sig i under dagen, gör det olika val 
när det gäller form och storlek på till exempel papper, om det vill ha ett tunt eller ett tjockt 
papper. Barnet bygger och konstruerar och här görs många val, vilket byggmaterial det vill 
använda, lego, kaplastavar eller kuddar, små eller stora klossar, om det ska bygga på höjden 
eller på längden, med mera. Vid av- och påklädning sorteras kläder och barnet ges möjligheter 
till parbildning, storlek, antal, med mera. När det ska dukas och vid samlingar ges fler 
tillfällen för barnet att träna matematiska begrepp. Genom att barnet löser uppgifter 
tillsammans med andra kan det lära sig att det finns många lösningar på ett problem. Det 
skapar i sin tur en förståelse och ett förhållningssätt till matematiken på ett positivt sätt 
(Doverborg 2006). För att det ska kunna ske behöver pedagogerna ha goda kunskaper om vad 
matematik är, kunna analysera hur och var matematiken finns samt se dess olika former och 
sammanhang. Genom att pedagogerna skaffar sig kunskaper och kompetens kan de möta 
barnet med aktivt intresse, uppmuntra barnet, samt underlätta deras utveckling i matematikens 
värld (Solem & Reikerås 2006). 

3:2 Barns utveckling 

3.2.1 Barns utveckling av rumsuppfattning 
 
Det är inte endast i skolan, som barnets förmåga att räkna och dess förståelse för matematiska 
begrepp grundläggs. Redan när barnet är nyfött har det förmåga att uppleva och känna av både 
trånga utrymmen och öppna rum. Den matematiska kompetensen har sin början i tidiga former 
genom barnets samspel med föremål och människor i vardagslivet. Genom de fysiska och 
språkliga aktiviteterna barnet utför i olika problemlösningssituationer får barnet upplevelser 
om matematiska aspekter i sin omvärld. Barnets tidiga matematiska kunnande är invävt i dess 
sociala situation och i de handlingar, som barnet utför med konkreta föremål (Ahlberg 1994). 
Efter hand, som barnet börjar röra på sig lär det sig även att övervinna de hinder, som det 
tidigare har mött. I sin tur leder det till att barnet upplever det, som tidigare var långt borta nu 
är närmare och det kan även röra vid de föremål barnet ser samtidigt, som det kan lämna det. 
Det i sin tur leder till att barnet upplever avståndet mellan olika föremål i rummet. I 
iakttagelsen av sina rörelser uppfattar barnet sig själv i förhållande till rummet, samt även 
genom iakttagelsen av andra rörelser runtomkring dem. När barnet börjar gå får det även en 
del smärtsamma erfarenheter, det slår sig i samband med att det sträcker sig och böjer sig efter 
föremål det ser i rummet. Efterhand som barnet växer utvecklar det sin rumsuppfattning och 
sin förmåga att orientera sig i olika rum, vilket ökar deras rörelsefrihet. Barnet utvecklar sin 
rumsuppfattning i takt med att det kan se hur föremål förhåller sig till varandra (Solem & 
Reikerås 2006). 

Enligt Bruun (1993) har barn redan innan två års ålder utvecklat förmågan att se olika 
geometriska former utifrån de taktilmotoriska erfarenheterna barnet har fått genom att till 
exempel känna på olika föremål. Efter två års ålder är det mer visuell urskiljning och inte 
mycket taktilmotoriskt. Barnets visuella utveckling, det vill säga dess förmåga att utnyttja 
synen är en viktig del av barnets utveckling av rumsuppfattningen. Nu kan barnet även placera 
enkla figurer i motsvarande utskärningar till exempel knoppussel, men först i två och ett halv 
års åldern kan barnet sortera olika föremål parvis. Vid fyra års ålder har barnet lärt sig att lika 
form läggs på lika. Barnet kan nu rita enkla bilder av hus och människor som innehåller 
enstaka detaljer men som utvecklas i takt med att barnet växer. Barnets förmåga att rita och se 
olika former hänger samman med barnets utveckling av rumsuppfattning och 
riktningsuppfattning. När barnet är fem år har det i allmänhet utvecklat så mycket att det kan 
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kopiera olika former. Det är däremot inte förrän i sex – sju årsåldern barnet kan kopiera vissa 
svårare former (Bruun 1983). 
 

3:2:2 Språket  
 
Det yngre barnets ordförråd är inte stort, menar Solem och Reikerås(2006), utan det förmedlar 
sig mer utförligt genom att visa vad det menar via sitt kroppsspråk. Barnet använder sig av 
hela sin kropp och det gör att det är betydelsefullt att barnet kan röra sig fritt i rummen, nå upp 
till saker och ting samt hitta fram. Det utgör en del av barnets rumsuppfattningsförmåga och 
ställer krav på att pedagogerna är lyhörda för barnet och avläser det i sin handling. Samtidigt 
är det viktigt att pedagogerna sätter ord på begreppen, till exempel lägesord, för att barnet ska 
kunna lära sig begreppsorden, få förståelse för ordens betydelse samt berika sitt språk (Solem 
& Reikerås 2006). I den ständigt pågående dialogen med barnet, utvecklas barnets tanke och 
språk och det är angeläget att pedagogerna sätter ord på begreppen. Barnet bildar begrepp, 
som kan innehålla andra kriterier än vad de vuxna har. Det beror på att barnet konstruerar sina 
begrepp genom kategorisering, manipulering av föremål och problemlösning (Eriksson 1996). 
För att utvidga barnets språk är det mycket väsentligt att pedagogerna använder sig av ett 
korrekt språk. Samtidigt viktigt att pedagogerna inte korrigerar barnet i sitt språkbruk för 
mycket. För pedagogerna är det viktigt att pedagogerna skaffa sig kunskaper och förståelse för 
barnets språkbruk, så att pedagogerna inte korrigerar barnen för mycket(Solem & Reikerås 
2006).  

Matematik är ett språk, som barnet måste förstå meningen med annars får de lätt problem 
att kommunicera matematiskt och får problem med att utveckla sin förmåga att på ett 
produktivt sätt använda matematik (Ahlberg 1994). Genom de uttrycksformer, som barnet 
använder påvisas ofta prov på kreativitet och fantasi, vilket i sin tur är ett betydelsefullt steg i 
den matematiska språkutvecklingen. Det finns många situationer under dagen på förskolan, 
anser Malmer (2002) där barnen har möjligheter till att bearbeta ett matematiskt innehåll, som 
till exempel dukning inför måltider, lekar, spel, sortering. Genom att det får berätta hur det 
tänker synliggörs barnets tankar både för sig själv och för pedagogerna. Det är i dessa samtal, 
som pedagogerna kan locka fram de uppfattningar och kunskaper, som barnet har (Sterner 
2006). 

Rim och ramsor, rytmik och rörelselekar, sång och musik är ett lätt sätt att börja med 
matematikinlärning på ett konkret sätt. Här får barnet både de matematiska begreppen 
samtidigt som det tränar sitt språk. Även i leken får barnet träna språket och utveckla sina 
begrepp (Granberg 1998). 

3:2:3 Den lärande leken 
 
Det är viktigt att pedagogerna på förskolan är medvetna om att leken främjar barnets 
utveckling och lärande. Det är i leken och det lustfyllda lärandet, som barnet utvecklar och 
stimulerar fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande, fast även 
att samarbeta med andra och lösa problem (Skolverket 2006). Genom leken och skapandet 
befäster barnet sina matematiska kompetenser, då barnet spontant använder sig av dessa 
kompetenser i olika sammanhang. De kunskaper och begrepp, som barnet lärt sig använder 
denne senare i lek för att befästa och utveckla sina kunskaper. Det gör barnet bland annat 
genom att konstruera och bygga olika miljöer där de får förståelse för de grundläggande 
funktionerna (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). När barnet i ett för denne meningsfullt 
sammanhang får använda sig av sina idéer kring den aktivitet barnet är engagerad i, fördjupas 
innehållet och en utveckling sker kring begreppen.  
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Redan innan barnet kan klä sina upptäckter i ord, upplever barnet skillnader i hur ett 

föremål får plats i handen, vilka delar som hör ihop och passar för att foga samman. Det får 
även tidigt erfarenheter av likhet och skillnader, tyngd och volym och av formers egenskaper 
(Persson 2006).  

Byggleken ger barnet många utmaningar i att skapa en förståelse kring olika begrepp. Här 
arbetar barnet både utforskande och skapande med storleks-, avstånds- och formrelationer, 
sortering, mätning, modeller och avbildningar. Barnet sorterar sådant, som det behöver här 
och nu i sin lek. Barnet väljer till exempel klossar efter längd, bredd eller höjd med mera. 
Under byggandet uppstår det problem, som barnet måste hitta lösningar på och genom att det 
ofta görs tillsammans med andra utvecklas barnet vidare (Persson 2006). Vid till exempel ett 
kojbygge visar barnet sin kompetens kring rumsuppfattning. Barnet bygger inte en koja, som 
är för liten, eller en koja, som täcker hela rummet, utan barnet bygger den så att de som är 
med i leken får plats. Det påvisar att barnet har förmåga att i den konkreta situationen kan 
bedöma avstånd i rummet både horisontellt och vertikalt. Barnet gör även en bedömning i 
form av rumslig storlek och slutenhet. Öppna och slutna rum är centrala begrepp i tidig 
rumsuppfattning (Solem & Reikerås 2006). 

3:3 Den pedagogiska miljön 
 
Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) innefattar den pedagogiska miljön på 
förskolorna ”både miljöns fysiska utformning, material, samspelet mellan barn och vuxna och 
mellan barn samt det klimat eller den atmosfär som råder i verksamheten”(1999:89). Genom 
ett skapa olika platser på förskolan som lockar barnen till lärande lek och skaparlust främjar 
man deras utveckling i rumsuppfattning (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). Det är av 
stor betydelse att det finns tillgång till varierat material i form av till exempel papper i olika 
storlekar och tjocklekar, många olika färger, pennor, klossar av varierat slag, pärlor, knappar, 
tärningar, spel, pussel, många dockor och bilar och så vidare. Föremålen bör vara av olika 
storlekar och de ska kunna sorteras, iakttas och framför allt lekas med. Det är även en början 
till att intressera barnet för vissa matematiska begrepp och tankar som storlek, längd, volym 
med mera (Gottberg & Rundgren 2006). Pedagogerna bör observera vad barnen gör i sin 
miljö, till exempel vilka material barnet använder och samtidigt se vilka material som inte 
används så att de kan ändra miljön efter barngruppen. Den pedagogiska miljön ska anpassa sig 
efter den barngrupp, som vistas där här och nu. Det är inte barngruppen, som ska anpassa sig 
efter miljön (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Det är först när pedagogerna lyssnat på det barnet 
tänker och gör, som de kan skapa en meningsfull miljö, som väcker barnets lust och 
nyfikenhet att söka kunskap i dialog med varandra. Pedagogernas medvetna lyssnande är en 
förutsättning för att barnet ska kunna vara delaktigt i att forma miljön i sin egen vardag. 

För att ge barnet upplevelser av rumsliga dimensioner är det bra att ha tillgång till kojor, 
tunnlar, kuddar med mera, i olika storlekar. I och med dessa kan barnet krypa under, igenom, 
över, inuti och ovanpå, vilket ger barnet en känsla för rummet och dess dimensioner 
(Doverborg & Pramling Samuelsson 2003). Materialet bör alltid finnas tillgängligt på barnets 
nivå så att denne själv kan ta det som behövs för sin lek eller sitt skapande. Barnet kan då följa 
sin egen rytm och störs inte i sin aktivitet genom att behöva be en pedagog om hjälp (Gottberg 
& Rundgren 2006). 

Då leken har en framträdande plats i förskolan, är det av stor vikt att det finns gott om tid 
för leken, samt att det finns gott om utrymme för leken. Utrymmena bör bestå av både stora 
ytor och många små vrår. Barnet bör kunna förändra miljön utifrån vad leken kräver. Allt 
lekmaterial måste inte vara av så kallad färdig sort, utan det är lika betydelsefullt och bra med 
returmaterial, som kartonger, pappersrullar, samt sådant, som barnet kan hitta ute i naturen till 
exempel stenar, pinnar och kottar, vilket även främjar barnets fantasi och matematiska 
förmåga (Granberg 1998). 
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3:3:1 Förskolans säkerhetsföreskrifter  
 
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (numera Arbetsmiljöverket) har en föreskrift, 
som gäller förskola och fritidshem, AFS 1986:19. I föreskriften står det en del om hur 
förskolans fysiska miljö ska vara inredd och byggd för att underlätta för de vuxna, som arbetar 
i förskolan. Lokalerna ska vara lämpliga för den verksamhet, som bedrivas. Det ska inte finnas 
trappor på de avdelningar där det vistas mindre barn eller handikappade. Kapprummen ska 
vara så stora att det finns utrymme för sittplatser där mindre barn vistas. Utrymmena ska vara 
så rymliga att det finns plats för verksamhet och det material, som behövs för både utom- och 
inomhusaktivitet. I de rum där vatten finns ska det vara halkfria golv. En av 
tilläggsparagraferna tar särskilt upp att just olycksrisken för barn är en stor påfrestning för 
personalen på förskolorna. Det är därför viktigt att lokalerna är planerade så att säkerheten för 
barnen är tillfredsställande både utom- och inomhus. På en barnavdelning skall det finnas 
stolar och bord anpassade till vuxenhöjd. Vidare ska det finnas skydd mot buller i 
aktivitetsrum, kapprum och kök där barnen befinner sig. Inredning, utrustning, kemiska 
produkter, lekmaterial och liknande ska vara utvalda så att luftföroreningar sker med så låg 
exposition som möjligt.  

I de allmänna råden för hur föreskrifterna ska tillämpas står det att i förskolan ska arbetet 
vara så att det finns möjlighet till skapande uppgifter, som i sin tur leder till stimulerande 
sociala kontakter. Men också att arbetet kan vara påfrestande för personalgruppen om 
utrymmena inte är anpassade till barngruppen, så att de kan nå de förväntningar som barn, 
vuxna men även verksamhetens mål har på dem (AFS 1986:19). 

Det är av stor vikt att i förebyggande syfte utforma inredning och lekplatser så att barn inte 
skadar sig. Vuxna måste finnas i närheten av barnen så att de kan övervaka aktiviteterna som 
barnen utför, men övervakningen får inte vara hämmande för barnens naturliga upptäckarlust. 
Vassa knivar, verktyg och småsaker ska förvaras på ett sådant sätt att barnen själva inte kan nå 
dem. Alla farliga ämnen som lösnings-, läkemedel och andra farliga ämnen ska förvaras i låsta 
utrymmen. (Granberg 1998) 

3:4 Pedagogens roll 
 
Att se alla barns möjligheter att lära, är en viktig del av pedagogens roll på förskolan. Det är 
angeläget att som utgångspunkt vidga barnets erfarenheter utifrån dess nyfikenhet och lust att 
lära. En betydelsefull roll där det är angeläget att fånga alla tillfällen som ges i vardagen för 
att barnet ska kunna utveckla sin rumsuppfattning. Här kan pedagogen hjälpa barnet att 
upptäcka och synliggöra olika matematiska symboler som berör rumsuppfattning. Det kan 
däremot vara svårt att nå fram till alla barnen då det ofta är de barn, som är intresserade eller 
har kunskaper som deltar och vill lära sig mer (Ahlberg 2000). 

Björkman (2002) betonar att det är angeläget att pedagogerna använder sig av ett riktigt 
språk och är mycket noga med att benämna rätt begrepp, som till exempel innerst, ytterst och 
så vidare i dess rätta sammanhang. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) är det 
betydelsefullare att pedagogen i samtal med barnen benämner, pratar, berättar, förklarar och 
ställer reflekterande frågor än att göra en verklig handling. Det är pedagogens uppgift, enligt 
Ahlberg (1994), att i vardagen synliggöra och tematisera matematiken. Det är bland annat 
genom situationer, som kan skapas på förskolan, som leder till att barnet ges tillfällen att 
upptäcka matematik i omvärlden, samt utvecklar matematisk kompetens och 
begreppsbildning. 

En annan sak, som pedagogen måste tänka på, är att den fysiska miljön är sådan att det 
finns möjlighet för barnet att utföra olika saker, som tränar på matematiska begrepp till 
exempel sortera, kategorisera och storleksordna (Doverborg & Pramling Samuelsson 2003). 

 10



 
3:5 Hinder för lärande och utveckling av rumsuppfattning 
 
Det finns olika hinder för barns utveckling av rumsuppfattning och de kan vara av olika 
karaktärer. Hinder i form av den fysiska miljön, där pedagogerna stänger dörrar, låser skåp, 
sätter upp stängsel och dylikt så att barnet inte kan utforska sin omgivning på det viset som det 
själv önskar. Dessa hinder beror oftast på att pedagogerna vill skydda barnen från att skada 
sig. För barnen är det även ett fysiskt hinder då pedagogerna väljer ”den enklaste” vägen, för 
att det ska gå fortare eller verkar säkrare. Med den ”enklaste” vägen menas att pedagogen 
istället för att låta barnet själv ta sig fram, klättra eller dylikt, hjälper barnet genom att till 
exempel lyfta eller bära barnet. Genom ett sådant förhållande går barnet miste om många 
tillfällen till att få använda sin egen kropp för att utforska rummet. Det är av stor vikt att 
pedagogerna tar hänsyn till hur mycket barnet bemästrar. Barnet behöver utmaningar, som gör 
att det utvecklas lite till. Då är det viktigt att barnet ges möjligheter att uppleva sin omgivning, 
fast då under uppsikt så att barnet inte skadar sig (Solem & Reikerås 2006). 

Barnen kan också hindras i sin utveckling av rumuppfattning i den psykosociala miljön, 
om barnet saknar tillgång till kulturella tecken i form av till exempel begreppsinnehåll för 
viktiga ord. Saknar barnet den förmågan riskerar barnet att det står och stampar på samma 
fläck (Strandberg 2006). Vidare hinder kan det finnas för de barn som ännu inte funnit intresse 
för det matematiska tänkandet och om pedagogerna endast koncentrerar sig på att uppmuntra 
de barn som redan visar intresse. Det är lätt att glömma de barn som ännu inte funnit intresse 
för matematik och de barnen går då miste om viktig kunskap och väckande av intresse 
(Ahlberg 2000). Många elever har upplevt bristande kommunikation i skolmatematiken på 
grund av att läraren använt sig av ett språk, som barnet inte förstått för att till exempel klara av 
en problemlösningssituation (Solem & Reikerås 2006).  
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4 Metod  
 
Här under metod kommer vi att redovisa våra metodval, hur vi gjorde vårt urval, vilka etiska 
förhållningssätt vi hade i undersökningen, samt undersökningens reliabilitet och validitet. 

4:1 Urval 
 
I vår undersökning gjorde vi fyra strukturerade observationer fördelade på två 
småbarnsavdelningar (ett till tre år), samt två på äldrebarnsavdelningar (tre till sex år). 
Observationerna gjordes i våra egna hemkommuner, fördelade på två förskolor var. Vi 
observerade endast de barn vars föräldrar gett sin tillåtelse.  

I samband med observationerna gjorde vi intervjuer med öppna frågor med två pedagoger, 
förskollärare och barnskötare, på vardera förskoleavdelningen, sammanlagt åtta intervjuer. 
Val av förskolor för vår undersökning gjordes i våra respektive närområden.  

4:2 Datainsamlingsmetoder  
 
För vår undersökning valde vi att göra observationer av hur inomhusmiljön ser ut på de olika 
förskoleavdelningarna. Det vi var intresserade av att se var vilka möjligheter det fanns för 
barnen att göra rum i rummet, materialets placeringar och möjligheter för barnen att träna sin 
kroppsuppfattning. Vi valde även att observera hur barn och pedagoger utnyttjade 
inomhusmiljön samt se hur de använde sig av lägesord. Hela observationen var strukturerad 
och vi tittade bara på det som vi förutsatt att titta på. Till vår hjälp använde vi oss av 
färdigställda observationsmallar, som vi själva konstruerat (se bilaga 3 – 5), med färdiga 
rubriker. Enligt Løkken och Søbstad (1995) blir en observation strukturerad då observatören 
endast avser att se på det, som observatören i förväg bestämt. Genom att i förväg ordna olika 
observationskategorier blir det lättare att under observationen göra markeringar under de 
uppställda rubrikerna.  

När vi valde lägesord utgick vi från en förteckning i Det matematiska barnet: 
 

I  Uppe på Fram Över Överst 
Bakom Under Underst Framför Närmast 
Först Tvärsöver På  Bakom Nära 
Sist Till slut Bortanför Längst bak Framåt 
Före I mitten Bakåt Lågt Framför 
Innerst Mellan Efter Ytterst På 

snedden 
Vänster Baktill Mitt på Höger Rakt fram 
Längst bak Upp  Nedanför Innanför Ovanför 
Ner Runt Utanför Nedanför Uppe i  
Utanför Inuti Högt Högst upp Längst ner 
Vid sidan av  I början    

 (Solem & Reikerås 2006 s 68). 
 
Utifrån ovanstående lista valde vi ut de ord som vi ansåg vara vanligt förekommande. Vidare 
lade vi till ordet ”Långt borta”, då vi hör de orden ofta på våra egna förskolor.  

De intervjuer som vi valde att göra var öppna intervjuer, vilket innebär att det inte fanns 
några fasta svarsalternativ, (se bilaga 2). Här ville vi se vilken syn pedagogerna hade kring 
barns lärande av rumsuppfattning, men även hur de hade tänkt på det när de har utformat sin 
inomhusmiljö. I intervjuerna tog vi även upp frågor kring deras syn på säkerhetsföreskrifterna, 
som finns för förskolan. Då vi kopplar rumsuppfattningen till det matematiska lärandet, tog vi 
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även reda på vilken syn pedagogerna hade på matematiken och om de kopplade 
rumsuppfattning med matematik. Själva intervjuerna skildes lite åt, då en av oss använde sig 
av diktafon och den andra fick använda sig av penna och papper, då diktafonen gick sönder.  

4:3 Genomförande 
 
Vi frågade på några förskolor om vi fick göra vår undersökning hos dem. De vi tillfrågade var 
alla villiga att medverka och tyckte att det skulle vara intressant. Vi lämnade ut ett formulär 
där föräldrarna till de berörda barnen fick godkänna respektive inte godkänna att deras barn 
fick delta.  

Själva besöket på förskolorna var uppdelade på fyra dagar. Under observationerna tittade 
vi på hur barnen och pedagogerna använde sig av lokalerna, materialet och vilka lägesord de 
använde sig av. Vi tittade även på hur miljön var utformad och vilka material, som fanns 
tillgängliga för barnen. Under hela observationen var vi åskådare och deltog inte i de 
aktiviteter som föregick på förskolan. Observationen började med att pedagogerna och vi 
själva talade om för barnen varför vi var där. Under observationen gick vi runt på avdelningen 
och tittade på vad barnen och pedagogerna gjorde, men också på hur miljön såg ut. Vi deltog 
inte i aktiviteterna som förekom. Själva observationerna var olika långa, från 90 min upp till 
150 min, beroende på hur länge barnen var kvar inomhus. Under observationen skrev vi ner i 
observationsschemat det som vi såg och hade användning för i vår undersökning. Efteråt 
gjorde vi våra intervjuer med de berörda pedagogerna. Under själva intervjuerna satt vi 
ostörda och hade gott om tid.  

Kontakt med Arbetsmiljöverket tog vi via mejl för att få fram de säkerhetsföreskrifter, 
som gäller för förskolan.  

4:4 Etiskt förhållningssätt  
 
Under hela arbetets gång har vi följt de etiska regler som Johansson och Svedner (2006) 
skriver om i sin bok. När vi tog kontakt med respektive förskola och avdelning, var vi tydliga 
med att beskriva vad det var vi ville observera och varför. Likaledes var vi tydliga med att 
meddela vad det var vi tänkte ställa frågor kring i intervjuerna. Under hela intervjun hade 
deltagarna möjlighet att ställa frågor och avbryta intervjun om de så önskade. Då det handlade 
om barn, som skulle observeras lämnade vi ut tydliga lappar med förfrågan om tillstånd till 
föräldrarna, om huruvida de gav sin tillåtelse att vi kom och observerade just deras barn, (se 
bilaga 2). Dessa förfrågningslappar låg till grund för att vi ville att undersökningen skulle gå 
forskningsetiskt rätt till. 

4:5 Reliabilitet och validitet 
 
Med reliabilitet, menas vilken tillförlitlighet det är på resultatet, som vi fick i vår 
undersökning. Blir undersökningen lika om den utförs en gång till eller är det något som har 
påverkat att vi har fått just det svar vi har fått. Enligt Patel och Davidsson (2003) uppnås 
högre reliabilitet när det är två, som observerar vid samma tillfälle. För oss var det inte möjligt 
att göra observationerna tillsammans, vilket medförde att vi gjorde dem var för sig. 
Observationerna utgick däremot från samma observationsmall.  

När det gäller validiteten, observerade vi enbart det som vi var intresserade av, vilket gav 
oss en tydlig bild av det som vi ville undersöka. Det gäller även de intervjuer, som vi gjorde 
då vi använde oss av öppna frågor, där de tillfrågade kunde svara öppet och brett. Något som 
gör att en ny undersökning inte skulle ge samma resultat. 
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5 Resultat  
Här presenteras de resultat, som vi fått av våra observationer ute på de olika 
förskoleavdelningarna, samt resultatet av de intervjufrågor som vi ställde till de pedagoger, 
som arbetade på de olika avdelningarna. I observationerna tittade vi på vilka möjligheter, som 
barnen hade att träna på rumsuppfattning, samt om de använde sig av lägesord. Innan 
observationen hade vi valt ut ett antal lägesord, som vi ville se om de användes av dels barnen, 
och dels av pedagogerna. De utvalda lägesorden var: över, under, före, efter, bredvid, bakom, 
högt, lågt samt långt borta. Vi tittade även på hur pedagogerna agerade under barnens lek. Här 
redovisa vi även vilka hinder som finns för barnen att utveckla sin rumsuppfattning. 

5:1 Vilka möjligheter finns det för barnens utveckling av rumsuppfattning i den dagliga 
inomhusmiljön på förskolan?  

5:1:1 Inomhusmiljön på förskolorna 
 
Gemensamt för alla förskoleavdelningarna är att det finns tillgång till ett stort rum, samt flera 
mindre rum. För de avdelningar där barn mellan tre och sex år vistas finns det några fler rum, 
än hos de yngre barnen, ett till tre år. Många av rummen är uppbyggda så att det redan finns 
”rum i rummen” (se bild 1), det vill säga en färdig lekmiljö i form av till exempel hemvrå och 
byggvrå.       
 

                                           
                                               Bild 1. Rum i rummet med hemvrå och klätterhörna. 
 

Det hindrar dock inte barnen från att själva skapa egna små rum i rummet, om leken 
kräver det. På en avdelning finns det ett rum, som inte har några färdiga vrår, utan är helt 
öppen för barnen att själva bygga upp den utifrån den lek, som de är igång med. Gemensamt 
för alla förskoleavdelningarna är dessutom att det finns små krypin för barnen, där de kan vara 
lite för sig själva eller bara med en enstaka kompis. Dessa krypin består av antingen 
garderober med draperi för (se bild 3) eller köksskåp med draperi samt färdigbyggd koja (se 
bild 2).  

 

                                   
               Bild 2.  Den färdiga kojan.                                                      Bild 3.  Ett krypin 
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 Det finns rum, som lockar barnen till att åla, krypa, hoppa, samt springa. Åla och krypa 
ges det möjligheter till i form av att det finns stora bord med höga stolar i flera av rummen. 
För att leken ska kunna fungera får barnen automatiskt ibland krypa och åla under borden för 
att ta sig fram. Springa inne på avdelningarna är inte tillåtet, däremot är det tillåtet att springa i 
den gemensamma lekhallen, som finns på alla förskolorna. Här finns även tillgång till att 
klättra i ribbstolar. Två av avdelningarna har egna ribbstolar inne på avdelningen, vilket ger 
barnen möjligheter att klättra när helst de vill.  

Tillgängligheten för lekmaterialet är det lite olika med för de observerade avdelningarna. 
Några avdelningar har allt material tillgängligt för barnen, medan de andra avdelningarna har 
lego, dockor, bilar med mera lättåtkomligt, men pärlor, pussel, spel, saxar får barnen be om 
vid behov.  

Under observationen tittar vi även efter om det fanns grindar på avdelningarna och det 
finns det på en avdelning. Grinden används dock enbart vid städning eller när pedagogerna 
vill jobba ifred med några barn. Gemensamt i övrigt är att det finns dörrar till nästan alla 
rummen, vilket dels ger barnen möjlighet till att stänga om sig för att få vara i fred i sin lek, 
men även för att kunna stänga om sig vid grupparbeten eller när pedagogerna inte vill att 
barnen ska använda rummen.                       

5:1:2 Hur barnen utnyttjade lokalerna och vilka lägesord de använde. 
 
På tre av de fyra avdelningarna var det stort engagemang hos barnen i leken. De utnyttjade 
alla rum och kreativiteten var stor. På den fjärde avdelningen, 1-3 år, var barnen mest där 
pedagogen var. Några barn körde med stora lastbilar fram och tillbaka över den öppna, fria 
ytan från det ena rummet in i det angränsande rummet.  

Gemensamt för förskolorna var att barnen byggde mycket, fast i olika former. Det byggdes 
mycket med klossar och då främst på höjden. På ett par av förskolorna så byggdes det kojor 
och då även kojor i en redan fastställd koja. En del barn gjorde små hus åt sina hästar i form 
av lådor. De barn, som vistades i det omöblerade rummet, gjorde många olika rum i rummet 
under sin lek, som varade en längre stund. De gjorde rum i form av matrum, sovrum, affär och 
skola. Det förekom även en hel del spelande av spel, pyssel i form av pussel, lek med lera och 
aktiviteter som innebar att barnen klippte och klistrade med papper. De barn, som hade ett 
motorikrum på avdelningen, utnyttjade detta och använde då sin kropp mycket i form av att de 
klättrade, hoppade, sprang och byggde kojor. Kojorna ändrades och byggdes om på olika 
ställen i rummet utifrån hur barnens lek fortskred.  

De utvalda lägesorden hördes inte mycket av under observationen. Vi hade valt följande 
ord: över, under, före, efter, bredvid, bakom, högt, lågt samt långt borta. Det var endast 
ett fåtal av dessa ord, som barnen på de fyra förskolorna använde sig av under vår observation. 
Över användes i samband med att barnen lekte hästar och skulle hoppa. Ordet användes på en 
annan förskola i samband med flygning av pappersflygplan och när några barn spelade ett 
bowlingspel. Under användes några gånger av barn, som kröp under kuddar. Efter förekom i 
en spelsituation. Bredvid förekom i en lek med bilar, som parkerades och placerades bredvid 
varandra. Bakom användes av ett barn då denne placerade sig bakom sin kamrat. Högt 
användes vid flertalet tillfällen i samband med ett bygge, som gjordes på höjden. På en av de 
andra förskolorna använde sig barnen av ordet i samband med att de hoppade. Långt bort 
använde sig ett barn av när hon berättade om en semesterresa, som hon tidigare gjort.  

Barnen använde sig dock av andra lägesord under sin lek. De använda lägesorden var 
följande: upp, rakt fram, rakt, inte snett, utanför, i, på, fram, ner, liten, stor, närmare, mittemot, 
längre, långt ner. Flera barn använde sig även av antalsord i sina lekar.  
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5:1:3 Pedagogernas agerande  
 
Pedagogerna på de olika förskolorna agerade lite olika under observationstillfället. Några 
pedagoger på varje förskola engagerade sig i vad barnen gjorde och befann sig bland barnen. 
Några spelade spel med några barn, någon satt och klippte och klistrade med barnen, en 
pedagog satt med barnen när de lekte med lera. På en förskola satt en pedagog i soffan i 
lekrummet och räknade tår och fingrar tillsammans med barnen. Alla pedagoger fanns 
tillgängliga för barnen och några gick runt för att se så att allt fungerade bra. Pedagogerna 
ingrep ibland vid behov, när de uppstod konflikter som barnen inte själva kunde reda ut. 
Pedagogerna både inspirerade och inte inspirerade barnen. Barnen startade själva upp sina 
lekar och inget barn gick omkring och ”hade inget att göra”.  

I observationen ville vi även höra om pedagogerna använde sig av de utvalda lägesorden i 
sina samtal med barnen. Det var inte många av orden som förekom under observationen. De 
ord, som användes var följande: över användes några gånger av den pedagog som satt och 
klippte och klistrade med barnen. Efter användes ett par gånger av en pedagog som spelade 
spel med barnen. Bredvid användes när barnen skulle ställa sig bredvid varandra. Högt 
benämndes av pedagoger, som kommenterade barns tornbygge, här använde man sig till och 
med av jättehögt. En pedagog använde sig av ordet några gånger i samband med att barnen 
klättrade i ribbstolen. Långt borta användes några gånger i samband med ett samtal kring 
barns semesterresor. Det användes även i samband med ett motorikpass.   

Precis som i barnobservationen använde sig pedagogerna av andra lägesord under 
observationen. De använde sig av ord som: upp, andra änden, ner, liten, lång, kort, i, på, 
framför och sista. Även pedagogerna använde sig av många antalsord.  

5:2 Vilka hinder kan det finnas för barns utveckling av rumsuppfattning? 

5:2:1 Den fysiska miljöns hinder 
 
De hinder, som vi kunde se när vi gjorde våra observationer, var att det på en avdelning finns 
stängda dörrar under den tiden, som barnen lekte. Barnen hade inte fri tillgång till rummet 
under hela observationstillfället, vilket kan vara hindrande för barnet i sin upptäckt. 
Pedagogerna förklarade att dörren var stängd på grund av säkerhet, då de hade barn, som 
gärna klättrade i bokhyllan och på borden, något som kändes otryggt då man, som pedagog, 
var ensam med barngruppen. På alla avdelningar har de höga bord och stolar, som både kan 
vara en möjlighet till utveckling av rumsuppfattningen, men också ett hinder. Ett hinder för de 
yngsta barnen, som inte själva kan klättra upp och ner på stolarna, utan att behöva hjälp från 
någon vuxen.  

Hinder finns det även i form av att en del lekmaterial inte är lättillgängligt för barnen, utan 
är placerade antingen högt upp på hyllorna eller inställda i förråd. Det i sin tur gör att barnen 
inte kan använda sig av sin kreativitet fullt ut, utan är beroende av att det finns en pedagog i 
närheten, som kan hjälpa till. Det gäller framför allt på yngre barnsavdelningarna, ett till tre 
år.  

Däremot finns det på flera avdelningar, tre av fyra stycken, ingen synlig tillgång till 
byggmaterial i form av klossar, byggkuddar och kaplastavar, vilket i sin tur kan vara ett 
hinder för barnen när de vill skapa egna rum i rummet. Genom att kunna bygga och 
konstruera utmanas barnet att sortera, välja rätt längd och storlek, problemlösning och 
avståndsbedömning. Det i sin tur gör att barnet skapar förståelse och får kunskap kring olika 
rumsuppfattningsbegrepp.  
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5:2:2 Pedagogerna som hinder 
 
Genom observationerna och intervjuerna med pedagogerna kan vi se att det, kan finnas ett 
hinder för barnen i deras utveckling av rumsuppfattning, då pedagogerna inte kände sig säkra 
på vad rumsuppfattning står för. Det i sin tur har bidragit till att man inte medvetet tränar på 
rumsuppfattning, förutom på en avdelning. 

Vi uppmärksammade också att pedagogerna var dåliga på att använda sig av olika 
lägesord i sina samtal med barnen. Det var bara en avdelning som medvetet tänkte på det i sitt 
arbete och var tydliga med att uttala vad som händer och vad de ska jag göra, till exempel ”Nu 
går vi ut i köket”.  

Ytterligare ett hinder för pedagogerna att hjälpa barnen i sin utveckling av 
rumsuppfattning är att, pedagogerna istället för att vara med barnen, utför andra sysslor 
istället. En del av personalen gick omkring och fixade med papper, var på möten, satt vid 
datorn eller hade rast.  

5:3 Pedagogens tankar om matematik och rumsuppfattning grundat på intervjuerna 
 
Här följer en sammanställning av våra intervjuer.  
 

1. Hur ser du på matematiken i förskolan? 
De flesta pedagogerna, sju av åtta stycken, ser matematiken, som en del av vardagen och ser 
många möjligheter med att arbeta med matematik i förskolan. Det var en pedagog, som inte 
var så insatt. Den matematik, som pedagogerna nämnde var antalsräkning i samling, vid 
dukning, vid utevistelse. De nämnde även jämförelser mellan flest och minst, som ett 
exempel. De flesta pedagoger, sju av åtta stycken, kände att de gärna skulle vilja ha mer 
kunskaper i matematik. Det var bara en, som inte ansåg sig behöva det, men ville gärna ha fler 
exempel på hur pedagogerna kunde jobba med matematik.  
 

2. Hur tränar ni rumsuppfattning med barngruppen? 
Rumsuppfattning var inget, som pedagogerna medvetet arbetade med på avdelningarna, 
förutom på en avdelning. Här benämnde båda pedagogerna att de medvetet är tydliga i 
samtalen med barnen, till exempel nu går vi in i köket, ut på gården och så vidare. Några 
pedagoger, tre av åtta stycken, säger att de arbetar med det i motorikpassen – rörelsepassen. 
Någon nämner att de arbetat med former och då till exempel målat olika former.  
 

3. Hur tror du att miljön på förskolan påverkar barns utveckling i 
rumsuppfattning?  

Här var alla överens om att miljön påverkar barnens utveckling av rumsuppfattning. De ansåg 
alla att förskolans pedagogiska inomhusmiljö var viktig. Någon pedagog nämnde vikten av att 
barnen får vara med att bestämma över miljön. En annan pedagog sa: Bara genom att springa 
in på förskolan gör att man tränar rumsuppfattning, så därför påverkar den mycket. Några 
mer direkta och konkreta svar på hur miljön påverkar fick vi inte.  
 

4. När ni utformar inomhusmiljön på avdelningen, vilka aspekter använder ni er av 
då? 

Här fick vi lite olika svar, men gemensamt är att synen på vad barnen behöver och vad deras 
intresse här och nu är, har en stor betydelse för utformningen av miljön på förskolan och den 
försöker pedagogerna ta så mycket hänsyn till som möjligt. Några pedagoger, fyra av åtta 
stycken, anser att det är viktigt att ha öppna ytor och stora ytor. Någon pedagog menar att det 
även är viktigt att det finns rum i rummen samt att barnen ska kunna gosa in sig i miljön 
också. En annan pedagog nämner vikten av att rummen ska fungera för många olika syften. 

 17



 
Man måste ha de olika åldrarna i åtanke hela tiden. De ska fungera för våra treåringar, men 
de ska också fungera för våra blivande sexåringar som är på väg till skolan. En avdelning 
hade ett rum som hela tiden förändrades utifrån barnens lek och avdelningens temaarbete.  

Ingen av avdelningarna hade tanken kring utvecklingen av rumsuppfattning när de 
utformade den pedagogiska inomhusmiljön.  
 

5. Hur tror du att miljön på förskolan kan påverka barns utveckling av 
rumsuppfattning? 

Den här frågan visade sig vara lite svår att svara på samt att de tyckte att de redan svarat på 
den i fråga tre. Någon pedagog nämnde dock att den lärarledda leken kan påverka 
rumsuppfattningen och ger då som exempel på hinderbana under rörelsepassen.  
 

6. Vilka säkerhetsföreskrifter känner du till att det finns för förskolans 
inomhusmiljö? 

De säkerhetsföreskrifter, som pedagogerna nämner är de, som handlar om att det ska finnas 
klämskydd i dörrar, kemikalier ska vara inlåsta, saker, som ska vara förankrade i väggar, 
huvudströmbrytare till spisen, petskydd i el-kontakter, ventilationen, samt lite olika saker, som 
gäller vatten. Pedagogerna nämner även brandskydd.  

Pedagogerna svarar att säkerhetsföreskrifterna finns för att barn och vuxna inte ska skada 
sig, samt för att miljön ska vara säker. En pedagog påpekar att tyvärr finns de flesta 
säkerhetsföreskrifter för inomhusmiljön gäller för oss vuxna, då det inte finns något 
skyddsombud för barn under skolålder, lite tråkigt.  

Alla pedagogerna var överlag överens om att föreskrifterna behövs, samtidigt som ett par 
pedagoger nämner att det även handlar om sunt förnuft och alla måste få leva lite farligt, då lär 
sig barnen mer, utvecklar sin varseblivning.  

Vid följdfrågan om vem de anser föreskrifterna vara till för, så svarade de flesta, sex av 
åtta stycken, att det är för barnens skull, men också mycket för de vuxna som vistas i lokalerna 
och att det ska vara underlättande för de vuxna. En pedagog tror även att det är för 
försäkringsbolagens skull.  

5:3:1 Sammanfattning  
 
Möjligheterna för barnen att utveckla sin rumsuppfattning finns på samtliga undersökta 
förskoleavdelningar. Inomhusmiljön är utformad med, i de flesta fall, färdiga rum i rummen. 
Möjligheter för barnen att förändra dessa rum efter lekens behov finns på alla avdelningar. 
Alla pedagoger är medvetna om vikten av den pedagogiska inomhusmiljön och har anpassat 
den efter de barngrupper, som de har här och nu. Anpassningen har skett utifrån observationer 
kring vad och hur barnen leker. Överlag är pedagogerna osäkra på vikten av att träna barnen i 
rumsuppfattning, utan ser det mer som något, som bara sker i barnets vardag. Däremot är 
pedagogerna väl medvetna om att ta tillvara på matematiken i stort i vardagen med barnen. 
Pedagogerna vill gärna ha mer kunskaper kring matematik och då även kring rumsuppfattning.  
     Barnen använder sig av de olika inomhusmiljöerna och ser själva möjligheter till 
förändringar efterhand som deras lek utvecklas. De äldre barnen använder sig av hela 
avdelningarna i sin lek, medan de yngre barnen gärna håller sig där pedagogerna befinner sig. 
I leken löser barnen själva de problem som uppstår och tar hjälp av bland annat stolar för att 
kunna bygga ett högt torn, som är högre än barnen. Barnen använder sig mycket av sin kropp i 
sin lek och barnen tillåts att röra på sig mycket. Det vi däremot upptäckte var att pedagogerna 
inte använde sig av så mycket lägesord i samtalen med barnen, delvis på grund av att 
pedagogerna gjorde andra saker än var tillsammans med barnen i deras lek. De pedagoger som 
var med barnen använde sig av lägesord, fast av lite andra ord än de vi hade med i vår 
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observation. Barnen använde sig inte av så många lägesord heller och de ord som de använde 
var många lika de lägesord som pedagogerna använde sig av.  
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6 Analys 
 
Här kommer vi att redogöra för vår analys över de svar vi fick genom våra observationer och 
de svar intervjuerna gav, samt koppla dem till vår teorigenomgång. Vi kommer att redovisa 
vår analys utifrån våra frågeställningar.  

6:1 Vilka möjligheter finns det för barnens utveckling av rumsuppfattning i den dagliga 
inomhusmiljön på förskolan? 
 
Utifrån det, som vi såg under våra observationer bland barnen i den pedagogiska 
inomhusmiljön, var att det finns många möjligheter för barnen att utveckla sin 
rumsuppfattning. På alla de undersökta förskoleavdelningarna fanns det möjligheter till att 
träna sin kropps- och rumsuppfattning i form av att kunna åla, krypa, hoppa och springa. Då 
kroppens placering är en del av rumsuppfattningen är det av stor vikt att barnen får 
möjligheter till att åla, krypa och dylikt (Sterner 2006).  Barnen utvecklar sin rumsuppfattning 
på mer än ett sätt, grovmotoriskt är en del och finmotoriskt är en annan, vilket gör att det är 
viktigt att barnet får träna öga- handkoordination, samt lära sig olika former. Möjligheter till 
det finns på alla förskoleavdelningarna, även om barnen inte hade helt fri tillgång till allt 
material. 

Mycket av utvecklingen för rumsuppfattning ligger hos barnen själva att utveckla, då 
pedagogerna inte själva var direkt medvetna om barnens utveckling av rumsuppfattningen. 
Det gör att barnens medvetenhet inte heller synliggörs i den mån, som den borde göra. All 
rumslig medvetenhet hos barnen kan senare i livet underlätta för barnen i deras fortsatta 
livslånga lärande. Mycket av det matematiska språket ligger i utvecklingen av 
rumsuppfattningen och saknar barnen det matematiska språket kan det leda till att de får 
problem med att förstå matematiken de möter i bland annat skolans värld (Ahlberg 1994). 
Genom att vi även observerade kring vilka lägesord, som barnen och pedagogerna använde, 
kunde vi tydligt se att de ord vi ville undersöka inte användes direkt av vare sig barnen eller 
pedagogerna. Det användes andra ord och där fanns det en del likvärdiga ord mellan barn och 
pedagoger. Barnen kände sig mer hemma med de ord, som de använde och det kan nog bero 
på att även pedagogerna använde sig av samma ord (Solem & Reikerås 2006). 

I intervjuerna framkom det att pedagogerna inte arbetade medvetet med barnens 
utveckling av rumsuppfattningen och mycket av det tycks bero på att pedagogerna kände sig 
osäkra på den delen av det matematiska tänkandet. Det framgick däremot en stor medvetenhet 
kring den pedagogiska miljön och dess utformning. Pedagogerna utgick från barnen och deras 
intressen, men barnen var inte med i själva utformningen av miljön när den sattes i verket. 

6:2 Vilka hinder kan det finnas för barnens utveckling av rumsuppfattning? 
 
Ett hinder som vi såg i våra observationer var att en avdelning hade stängda dörrar, som 
hindrade barnen från att ha fri tillgång till rummet. Hindret består i att barnen inte kan röra sig 
fritt och på egen hand utforska förskolans lokaler och vidga sin rumsuppfattning. Förklaring 
gavs av pedagogerna att det kändes tryggast för dem, då de har barn som gärna klättrar på 
hyllor och bord. Pedagogerna kände inte att de då kunde ha full uppsikt och då riskerade att 
barnen kunde skada sig. Här väljer man som Solem och Reikerås (2006) skriver, den ”enklaste 
vägen” på grund av rädsla.  

Säkerhetsföreskrifterna som Arbetarskyddsstyrelsen har gett ut, som berör förskola och 
fritidshem (AFS 1986:19) kan vara ett annat hinder för barnen. I föreskrifterna tar de bland 
annat upp att miljön ska vara anpassad till de vuxna, som arbetar på förskolan eller 
fritidshemmet. Det ska bland annat vara stolar och bord anpassade till vuxna. På de olika 
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förskolorna finns det höga stolar och bord, helt enligt säkerhetsföreskrifterna. För de yngsta 
barnen kan det utgöra ett hinder i form av att de behöver hjälp för att ta sig upp eller ner från 
stolen. Något som i sin tur kan hindra barnen från att utveckla sin kroppsuppfattning och 
vidare rumsuppfattning.  

I observationerna såg vi att placeringen av lekmaterialet också kan bli ett hinder för 
barnen. Lekmaterialet var placerat högt upp eller i förråd, vilket leder till att barnen kan bli 
stoppade i sin lek på grund av avsaknad av material samt blir beroende av pedagogernas hjälp. 
På flera av förskolorna finns inget synligt byggmaterial, som barnen kan använda för att skapa  
rum i rummen. Finns det inte tillgång till lämpligt och varierande material, samt utrymme för 
en byggande och konstruerande lek är även det ett hinder för barnen enligt Pramling 
Samuelsson & Sheridan (1999). 

Under observationerna märkte vi att våra utvalda lägesord användes sparsamt, det i sin tur 
kan leda till att barnen hindras från att utvecklas i sitt matematiska språk. Det i sig kan leda till 
att barnen senare får svårigheter att förstå matematiken och använda den på ett korrekt sätt i 
meningsfulla sammanhang (Ahlberg 1994).   
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7 Diskussion 
7:1 Metoddiskussion 
 
I vår undersökning valde vi att göra både observationer och intervjuer. Observationerna 
gjordes på barnen och pedagogerna, men vi tittade dessutom på hur inomhusmiljön var 
utformad på respektive förskola. När vi observerade barnen tittade vi på hur de använde sig av 
inomhusmiljön i sin lek, samt vilka lägesord de använde sig av. Pedagogernas agerande och 
användande av lägesorden observerade vi också. Här kan vi se att användandet av de valda 
lägesorden inte gav det utslag, som vi hade räknat med. I en ny undersökning kan vi 
rekommendera att inte välja ut specifika ord utan titta mer allmänt. Vill undersökaren få en 
bild över det matematiska språket, ges det en större helhetsbild om det tittas mer på de olika 
lägesbegrepp som finns i allmänhet än om man begränsar sig till enskilda ord. Dock bör 
undersökaren ha ett bra observationsschema med sig, så att det blir lätt att anteckna eller 
markera de ord som används.  

I vårt observationsschema hade vi bestämt att titta på om det fanns möjligheter för barnen 
att träna på former samt om barn och pedagoger benämner former. I redovisningen finns inte 
dessa med, då vi under arbetets gång upptäckte att det ledde oss in på ett sidospår. Former är 
viktigt för det matematiska lärandet, men är inte direkt kopplat till rumsuppfattning.  

Valet av tidpunkt för undersökningen kan ha en viss betydelse för resultatet. Mycket av 
den planerade verksamheten på förskolorna var nerlagd för sommaruppehåll. Det vi känner är 
att själva observationen gjordes under rätt tidpunkt på dagen. Den gjordes under förmiddagen 
då barnen var pigga och alerta.  
 När det gäller intervjuerna hann vi tyvärr inte göra någon provintervju innan, något som 
visade sig senare i resultatet. Två frågor uppfattades lika av respondenterna och hade vi haft 
en provintervju hade en fråga kunnat tas bort. Johansson och Svedner (2006) rekommenderar 
att man gör en provintervju för att undvika att frågor ställs, som man kanske inte får svar på. 
Användning av diktafon är ett bra hjälpmedel, då intervjuaren senare kan gå tillbaka och 
lyssna på vad respondenten sa. Då den ena diktafonen gick sönder, fick intervjuaren använda 
sig av papper och penna, vilket lätt kan leda till att intervjuaren inte får med allt, utan det går 
åt mycket tid till att skriva. Vi känner dock att intervjuerna gav oss ett arbetsmaterial att 
arbeta vidare med.  

Vi anser att vår undersökning kan ge en tillförlitlig bild av vilka möjligheter och hinder, 
som barnen kan ha i sin utveckling av rumsuppfattning, det vill säga att undersökningen håller 
en hög validitet.  

Då studien var begränsad till fyra avdelningar på fyra förskolor, är vårt resultat inte något, 
som behöver vara generellt på alla förskolor. Under hela undersökningen möttes vi av positiva 
deltagare och alla deltagare gjorde sitt bästa för att tillmötesgå oss. Ingen av de intervjuade 
avböjde att vara med eller avbröt intervjun.  

7:2 Resultatdiskussion  

7:2:1 Möjligheter till utveckling av rumsuppfattning  
 
I vår undersökning har vi kommit fram till att det finns möjligheter för barnet att utveckla sin 
rumsuppfattning i den inomhusmiljö, som förskolorna erbjuder. Det gäller dock att 
pedagogerna tar vara på de tillfällen, som ges i vardagen och synliggöra det för barnet. Med 
synliggörandet menar vi att pedagogerna låter barnet få använda sig av hela sin kropp, sätter 
ord på det som barnet gör och visar intresse för, sätter rätt ord på rätt begrepp och i rätt 
sammanhang, intresserar sig för vad och hur barnet tänker kring olika företeelser. Den 
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pedagogiska miljöns utformning har en stor betydelse för barnets möjligheter till utveckling 
av rumsuppfattning. Även här gäller det för pedagogen att vara medveten kring miljön och hur 
den kan utformas för att lättare kunna hjälpa barnet vidare i sin utveckling av 
rumsuppfattning. Åberg och Lenz Taguchi (2005) lyfter fram vikten av att pedagogerna 
observerar och lyssnar på barnen för att se vad det är, som de leker med eller inte leker med. 
Det framkom i våra intervjuer att pedagogerna var väl medvetna om vikten av inomhusmiljöns 
utformning och anpassade den efter barnet. Även i våra observationer såg vi att miljöerna var 
utformade utifrån barngruppens behov. Det i sin tur gör att barnet delvis blir delaktig i 
utformningen av inomhusmiljön på förskolan. Däremot var inte barnen delaktiga i den fysiska 
utformningen av miljön, förutom på en avdelning, men då enbart när det gällde ett av 
rummen. Vi kan här känna att det vore bättre att även barnen fick vara med när rummen ställs 
i ordning. Det hade gett barnen en större förståelse kring de förändringar, som sker samt att de 
får en medveten känsla av delaktighet. Här ges det även en stor chans att sätta ord på begrepp 
som berör rumsuppfattning och då i ett meningsfullt sammanhang. 

Miljön bör även vara sådan att barnet kan förändra den tillfälligt under sin lek, det vill 
säga att barnet har möjligheter att själv skapa rum i rummet. För att det ska vara möjligt bör 
det finnas material lättillgängligt för barnet så att det själv kan nå upp och ta det som behövs 
för att leken ska kunna fortsätta utan störningar, i form av att barnet måste leta reda på en 
vuxen som kan hjälpa till att plocka ner eller fram sådant, som barnet behöver. På de 
undersökta förskolorna, fanns materialet både lättillgängligt och svåråtkomligt, vilket kan vara 
både till fördel och nackdel. Finns någonting högt uppe blir det ett tillfälle för barnet att lösa 
ett problem. Barnet får då känslan för hur högt denne måste sträcka sig eller om det behövs en 
stol eller dylikt för att nå upp. Här får då barnet möjlighet att träna på avståndsbedömning och 
lägesbegrepp.  

Lekmaterial, som är utvecklande för barnens lärande av rumsuppfattning är viktigt. Det 
bör finnas gott om olika material, som inspirerar barnet till att kunna se, röra, känna och 
använda i olika sammanhang, till exempel, kuddar, klossar, pärlor, pussel, stolar, pallar med 
mera. Materialet bör vara i olika former, så att barnen kan göra jämförelser, men även se 
skillnader till exempel om något är större eller mindre än något annat. På de undersökta 
avdelningarna tillgodosåg pedagogerna barnen materielmässigt, till viss del. Dock saknar vi 
mer tillgängligt och varierande byggmaterial. Enligt läroplanen, Lpfö 98, skall förskolan 
sträva efter att alla barn utvecklar en förmåga att ta ansvar för förskolans miljö och sina egna 
handlingar. Genom att allt material placeras på barnens nivå kan det hjälpa barnen att utveckla 
sin förmåga att ta ansvar och stå för sina egna handlingar samtidigt, som de tränar sin 
rumsuppfattning. Vidden av att det finns en rik tillgång till material, som är tillgängligt skapar 
en känsla av att verksamheten pågår ständigt och att barnen själva kan använda sig av den 
utan att bli styrda av pedagogerna (Gottberg & Rundgren 2006). 

Utveckling av rumsuppfattning sker i samband med att barnet uppfattar sig själv i 
förhållandet till rummet och genom att uppleva sina rörelser, men även genom att iaktta 
rörelser. Utveckling sker mycket genom att barnet får använda sig av hela sin kropp. Barnen 
bör ha möjligheter till att kunna klättra och krypa, springa med mera. De pedagogerna som 
deltog i vår undersökning är medvetna om dess betydelse och ger barnen de möjligheterna.  

7:2:2 Vikten av kunskap hos pedagoger 
 
Under vår observation på förskolan upptäckte vi att pedagogerna inte hade den kunskap om 
barns utveckling av rumsuppfattning, som vi trodde att de skulle ha. Kunskap kring själva 
rumsuppfattningen fanns, men inte att den hade en så stor betydelse för det matematiska 
tänkandet, utan var mer något som tränades på, som en motorisk träning för barnets kroppsliga 
utveckling. Pedagogerna var mer medvetna om och arbetade mer med andra delar av 
matematiken tillsammans med barnen. De räknade mycket det vill säga, de tränade mycket på 
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antal, räkneramsa och form. Det, som framkom i våra intervjuer, var att pedagogerna gärna 
vill ha mer kunskaper, tips och idéer kring hur de kan arbeta mer med matematik i 
barngruppen. Något vi själva också har känt att vi behöver. Inför våra observationer hade vi 
valt ut vissa lägesord, som vi trodde skulle vara vanligt förekommande i samtal mellan 
barnen, samt mellan barnen och pedagogerna. De orden förekom i mindre skala än vi förutsatt 
och en del ord hörde vi inte överhuvudtaget. Däremot förekom det andra lägesord och framför 
allt antalsord. Vi kan se att de flesta av de ord, som barnen använde sig av även användes av 
pedagogerna, något vi anser vara intressant. Vad är det, som gör att pedagogerna och barnen 
inte använde sig av de utvalda orden? Var orden vi valde fel eller var det bara tillfälligt att de 
inte användes? Då observationen enbart gjordes under en begränsad tid kanske det inte fanns 
behov av att använda sig av de utvalda orden just då. Samtidigt tycker vi det är märkligt att det 
kunde vara så att samma fenomen förekom på alla fyra avdelningarna, då dessa inte har något 
samröre med varandra. Är det pedagogerna, som inte använder sig av alla lägesord på grund 
av okunskap eller beror det på något annat? Att välja ett visst antal lägesord är svårt, då det är 
en risk att man väljer sådana lägesord, som man som observatör själv känner sig mest bekant 
och trygg med. Vi valde de ord, som vi trodde skulle vara vanligt förekommande, men som 
visade sig att så inte var fallet när vi gjorde undersökningen. Det matematiska språket är 
viktigt att vi, som pedagoger använder oss av mycket och i rätt sammanhang för att barnen ska 
kunna skapa en förståelse och själv kunna använda sig av det. Sterner (2006) påpekar att 
barnet lär sig innebörderna i ett nytt ord när de får anledning av att använda ordet i ett 
meningsfullt sammanhang. Det innebär även att pedagogerna måste lyssna på barnen och höra 
vilka ord de använder för att sedan kunna utmana dem. Genom att använda ord med liknande 
betydelse ger vi barnen ett större ordförråd.  

På en av förskolorna var de tydliga med att benämna olika lägesord som till exempel nu 
går vi IN I köket. Något som vi även upptäckt är att det matematiska språket är väldigt viktigt 
för både det matematiska tänkandet och rumsuppfattningen. Genom att benämna de olika 
lägesorden utvecklas dels barnens förståelse och deras språk berikas. Malmer (2002) nämner 
att pedagogen måste skapa inlärningssituationer där ord behövs. Barnen behöver berätta och 
tydliggöra det som de upplever och lär sig.  

7:2:3 Hinder och säkerhet  
 

Vi ville undersöka om det finns några hinder för barnens utveckling av rumsuppfattning och 
då bland annat om de säkerhetsföreskrifter, som finns kunde vara en orsak till det. Resultatet 
av det är att vi vid undersökningens tillfälle inte kunde se någon tendens till att det skulle vara 
på det viset. De säkerhetsföreskrifter, som finns för förskolan, är inte till för barnen utan är 
riktade till de vuxna, som arbetar på förskolan. Säkerhetsföreskrifterna påverkar ändå barnen 
på så vis att det kan bli både ett hinder, men också en möjlighet för deras utveckling. Till 
exempel i paragraf 5 står det att det ska finnas stolar och bord i vuxenhöjd som vuxna kan 
använda i arbetet med barnen. För barnen kan det vara ett hinder då de själva inte kan ta sig 
upp på stolen. Fast det kan vara en möjlighet till utveckling då barnet får lära sig att klättra 
upp på stolen själv, samt att när barnet sitter högt upp får en känsla för avstånd och djup. I 
våra intervjuer framkom det att pedagogerna ansåg att föreskrifterna behövs, men att det 
handlade mycket om sunt förnuft. Det kan vi hålla med om. De föreskrifter som pedagogerna 
kände till och som de nämnde var klämskydd i dörrar, hyllor förankrade i väggar, 
huvudströmbrytare till spisar, petskydd i elkontakter. Dessa finns inte upptagna i AFS 
föreskrifter, utan det är något som mer har blivit en självklarhet att det ska vara så för att ingen 
ska kunna komma till skada. Vi vet inte riktigt varifrån det kommer, men är något som brukar 
kontrolleras under de skyddsronder, som sker regelbundet på förskolorna. För 
undersökningens syfte gav det oss inte mycket information kring kopplingen 
säkerhetsföreskrifter och utvecklingen av rumsuppfattning. Däremot kan det finnas hinder för 
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barnen i deras utveckling av rumsuppfattning på andra sätt. Hindret kan bero på pedagogernas 
agerande. Med det menar vi att pedagogerna kan ta den enkla vägen alltför ofta, till exempel 
istället för att låta barnet själv klättra upp på skötbordet lyfter pedagogen upp barnet. Hindret 
består då i att barnet inte får uppleva känslan av att få använda sin kropp, skapa känsla av 
avstånd och djup, men även få känslan av att våga ta sig högre upp, lite ”kill-i-magen” känsla. 
Vidare kan pedagogen hindra barnen då de inte tillåter barnen att till exempel klättra högt upp 
på ribbstolen. Orsaken kan vara att pedagogen själv tycker det är obehagligt och är rädd att 
barnet ska skada sig. Det kan även bero på att pedagogen känner rädsla för att få stå till svars 
om barnet skadar sig.  

För barnets utveckling av rumsuppfattning kan det vara ett hinder om de inte får den 
stimulans och utmaning, som de behöver för att utvecklas. Stimulans i form av ett matematiskt 
språk, men dessutom väckande av intresse för matematiskt tänkande är det som barnet 
behöver. Okunskapen hos pedagogerna kring matematik och vad den står för kan vara ett 
hinder för barnen. Om pedagogen inte använder ett rikt matematiskt språk kan barnet få 
problem senare i skolan. I vår undersökning kunde vi få fram via våra intervjuer att 
pedagogerna hade en del kunskaper kring vikten av matematik i förskolan, samtidigt som sju 
av åtta pedagoger önskade sig mer kunskaper. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, står det att 
förskolan skall sträva efter att alla barn skall i meningsfulla sammanhang utveckla en förmåga 
att upptäcka och använda matematik. Med andra ord är det pedagogernas skyldighet att se till 
att alla barnen får möjlighet till att utveckla sin rumsuppfattning och utveckla sitt matematiska 
tänkande. Av våra intervjusvar framkom det att pedagogerna vill ha mer kunskaper och idéer 
kring hur de kan arbeta mer och bättre med matematik i förskolan. Vi tolkar det som att 
pedagogerna på förskolorna var medvetna om vikten av att synliggöra matematikens olika 
begrepp för förskolebarnen.  

7:3 Sammanfattning och vidareforskning 
 
Vilken betydelse har då vårt resultat för läraryrket? Vi anser att det är flera saker, som har 
betydelse i slutänden. En god lärande miljö, medvetna pedagoger med goda kunskaper och en 
god stämning bland pedagoger och barn är viktigast för barnens utveckling.  

Med utgångspunkt från hela arbetet och arbetets gång har vi läst många böcker som berör 
matematik, men tyvärr har det inte funnits mycket teori om begreppet rumsuppfattning. Det 
som vi hittat har varit små fragment om rumsuppfattningen. Här kan vi se många möjligheter 
till vidare forskning inom området rumsuppfattning. Det har dessutom varit svårt att göra 
jämförelser med tidigare forskning då det inte finns så mycket kring hur inomhusmiljön 
påverkar barns utveckling av rumsuppfattning på förskolan. Däremot finns det mer kring 
barns utveckling av rumsuppfattning i utomhusmiljön. Av det vi har hittat kan vi dock se och 
hålla med om att det är av stor vikt att vi som pedagoger är medvetna om vad rumsuppfattning 
står för och vilken betydelse den har för barnen i deras fortsatta lärande och matematiska 
förståelse.  
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Bilagor 1-5 
1 Tillstånd för observationen på förskolorna  
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter, Lena Ring och Christina Hedblom, som läser på Växjö Universitet 
och som ska skriva ett examensarbete tillsammans. Valet av examensarbete har hamnat inom 
ramen för matematik och då kring barns utveckling av rumsuppfattning. För att kunna 
genomföra detta arbete behöver vi göra några undersökningar och då har vi tänkt undersöka 
hur inomhusmiljön på förskolan kan hindra barns utveckling av rumsuppfattningen pga de 
säkerhetsföreskrifter som finns.  
 
Denna undersökning kommer att genomföras på så vis att vi under en förmiddag kommer ut 
på förskolan och gör observationer av barnen samt utför intervjuer av personalen.  
Både barnen och personalen kommer att förbli anonyma och när det gäller barnen kommer de 
endast att benämnas i form av ålder.  
 
För att vi ska kunna genomföra dessa observationer så behöver vi ert tillstånd att få göra 
observationer av era barn. Observationerna kommer att ske i den dagliga miljön och i den 
dagliga verksamheten i barngruppen. Inga enskilda observationer kommer att förekomma utan 
endast i gruppen.  
 
Är det något ni undrar över så går det bra att kontakta oss på följande telefonnummer: 
 
Lena Ring, (Alvesta kommun) xxx 
Christina Hedblom, (Kävlinge kommun) xxx 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Lena Ring och Christina Hedblom 
 
 
 
 
 
 
 
Härmed ger jag min tillåtelse för mitt barn att delta i observationer till examensarbetet.  
 
Barnets namn_______________________________________________________ 
 
Förälderns underskrift_________________________________________________ 

 



 

2 Intervjufrågor till pedagogerna 
 

Intervjufrågor 
 

1. Hur ser du på matematiken i förskolan? 
 

• Vad är det som gör att du ser det på det viset? 
• Känner du att du behöver mer kunskaper om matematik i förskolan? 

 
 

2. Hur tränar ni rumsuppfattning med barngruppen? 
 

• Kan du ge några bra exempel? 
 
 

3. Hur tror du att miljön på förskolan påverkar barns utveckling i rumsuppfattning?  
 

• Hur ser du på rumsuppfattningen i stort? 
 
 

4. När ni utformar inomhusmiljön på avdelningen, vilka aspekter använder ni er av 
då? 

 
• Har ni tankar kring barnens utveckling av rumsuppfattningen när ni utformar 

inomhusmiljön? 
 
 

5. Hur tror du att miljön på förskolan kan påverka barns utveckling av 
rumsuppfattning? 

 
• Några andra saker du tror kan påverka utvecklingen av rumsuppfattning? 

 
 

6. Vilka säkerhetsföreskrifter känner du till att det finns för förskolans 
inomhusmiljö? 

 
• Nämn några stycken 
• Varför tror du att dessa finns? 
• Behöver vi dessa föreskrifter anser du? 
• För vem finns dessa föreskrifter anser du? 

 
 
Frågor i punktform är tänkta som följdfrågor om så behövs.  

 

 



3 Observationsunderlag pedagogiska miljön 
 

Observationsunderlag     
      

Miljön   Avvikelser 

Vilka förutsättningar finns det för att göra 
rum i rummet? 

    

Hur är saker placerade för att barnen 
själva ska kunna nå dessa för sin lek? 

    

Vilka möjligheter har barnen att utveckla 
sin koordination, öga - hand, t ex bollar? 

    

Finns det möjligheter för barnen att 
klättra och utmana dem i sin utveckling? 

    

 



Finns det möjligheter för barnen att 
krypa, åla, hoppa och springa? 

    

Finns det några krypin för barnen? 

    

Kan barnen röra sig fritt på avdelningen?

    

Vilka möjligheter finns för barnen att 
träna på former? 

    

Finns det bilder för barnen att träna på 
former?  

    
 

 



4 Observationsunderlag barn 

Observationsunderlag     
      

Barn   Avvikelser 

Hur utnyttjar barnen möjligheterna till att 
göra rum i rummet? 

    

Använder sig barnen av lägesord som 
kan knytas till rumsuppfattningen? 

    

över
    

under
    

före
    

efter
    

bredvid
    

 



bakom
    

högt
    

lågt     

långt borta     

benämner former     
 

 



5 Observationsunderlag pedagoger 
 

Observationsunderlag     

Pedagogerna   Avvikelser 

Hur agerar pedagogerna, inspirerar de 
barnen? 

    

Använder sig pedagogerna av lägesord 
som kan knytas till rumsuppfattningen? 

    

över
    

under
    

före
    

efter
    

bredvid
    

 



 

bakom
    

högt
    

lågt     

långt borta     

benämner former     
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