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Abstrakt 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur fyra förskolor arbetar med 

skogen som resurs för att utveckla kunskaper i rumsuppfattning. Vi använde 

oss av kvalitativa intervjuer och observationer för att få svar på våra tre 

frågeställningar. Resultatet visar att det sker ett lärande i rumsuppfattning i 

skogen. På två förskolor var lärarnas arbete med rumsuppfattning mycket 

medvetet och genomtänkt. På övriga förskolor var inlärningen av 

rumsuppfattning av mer slumpmässig karaktär. Samtliga lärare eftersöker mer 

kunskap i rumsuppfattning. Skogens miljö med dess skiftande terräng skapar 

en mångfald av möjligheter för lärarna att bidra till barnens kunskaper i 

rumsuppfattning.  
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1. Inledning 
 

Under vår yrkesverksamhet har vi sett att många förskolors inomhusmiljö är väl genomtänkt som 

lärmiljö och utformad för att ge barnen lärandetillfällen, bland annat i rumsuppfattning. 

Lokalerna är indelade i översiktliga rum som är förändringsbara utifrån barngruppens intressen 

och behov. Med detta som bakgrund undrade vi hur lärare i förskolan utvecklar den matematiska 

färdigheten rumsuppfattning i kombination med skogen hos förskolebarnen. Vi har ett aktivt 

engagemang som ledare i friluftsfrämjandets Knytte- och Mulleverksamheter och ett stort 

intresse för naturmiljöer – skogen, ängar, vattendrag, parker och trädgårdar. Vår nyfikenhet på 

hur förskolor utnyttjar de möjligheter som finns i skogen med det matematiska arbetet kring 

rumsuppfattning väcktes då vi läste Förskolebarns lärande i matematik och svenska (OX7161) på 

Linnéuniversitetet hösten 2010.  

 

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2009) menar att barn utvecklar sin rumsuppfattning allra bäst 

utomhus. ”Ut i skogen, upp i träden!” (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2009 s. 77). Olsson (2003) 

beskriver att kulturlandskapet speglar vår historia, i skogen finns många minnen som har 

betydelse för vårt kulturarv. Här finns variation och mångfald som ger stora möjligheter till 

stimulerande upplevelser. Platsen är betydelsefull för hur leken utformas. Skogen som lekplats 

inbjuder till mer fysiska lekar, som att barnen klättrar på stenar och upp i träden. Det handlar om 

att lekmiljön ska vara utmanande för barnen, där de kan göra saker ihop.     

 

I den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) har det lagts en större tyngd på de 

matematiska utmaningarna för barnen. Matematiken har fått en förstärkt roll och ett mer 

preciserat uttryck i texten. Barnen ska få tillgång till aktiviteter där de får arbeta med sin 

koordinationsförmåga, kroppsuppfattning och sin motorik. Vidare läser vi att verksamheten som 

bedrivs i förskolan ska innehålla olika delar. Utomhusvistelsen i naturen, med de aktiviteter som 

kan genomföras där, utgör en del av en helhet. Där får barnen möjlighet att som vi läser i 

läroplanen (Skolverket 2010) ”utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och 

grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och 

förändring” (Skolverket 2010 s. 10). Läroplanens uppdrag innefattar även att ge barnen möjlighet 

att få en förståelse för olika begrepp, detta för att de ska kunna vidareutveckla och förstå sin 

omvärld. 

 

”I dagens skola borde lärande utomhus ses som ett viktigt komplement till den traditionella 

pedagogiken, där lärandet oftast sker inom fyra väggar” (Lundegård 2004 s. 9). För att kunna 

arbeta utifrån läroplanen behöver läraren ha kännedom om de faktorer som påverkar 

undervisningens innehåll och genomförande. Vi som genomfört den här undersökningen har ett 

gemensamt intresse för vistelse i skogen och dess naturliga lärmiljö. Vår intention var att ta reda 

på hur det förhåller sig med förskolans arbete med rumsuppfattning ute i skogen, där miljön inte 

är tillrättalagd. Med detta i fokus vill vi undersöka hur fyra förskolor använder skogen som 

resurs för att utveckla rumsuppfattning hos barnen. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur fyra förskolor använder skogen som resurs i 

arbetet med rumsuppfattning i barngruppen. 

 Hur agerar läraren för att stödja barnens rumsuppfattning i skogen? 

 Varför har läraren valt skogen som inspirationskälla till rumsuppfattning? 

 Vilka möjligheter ger miljön i skogen barnen att utveckla sin rumsuppfattning?  



3 
 

3. Teoretisk bakgrund 
 

I den teoretiska bakgrunden ger vi en översikt över forskning om rumsuppfattning. Varför 

behöver barnen lära sig rumsuppfattning och vad är rumsuppfattning?  

3.1 Rumsuppfattning 

3.1.1 Vad är rumsuppfattning 

Rumsuppfattning innebär att ha insikt om rummet och det egna förhållandet till rummet, de 

begrepp som innefattar förståelsen kallas rumsbegrepp. Centrala begrepp är enligt Heiberg 

Solem och Lie Reikerås (2009) avstånd, riktning, höjd, djup och placering. Exempel på 

rumsbegrepp är avstånd, bredd, djup, riktningar, orientering, placering, slutenhet och rörelse. 

Rörelse står för förflyttning. I horisontell riktning kan det vara att gå från en punkt till en annan 

ex. från förskolans gård till skogen. I vertikal riktning handlar det om att böja och sträcka 

kroppen, det kan visa sig i att barnet sträcker sig upp för att ta ner ett föremål eller böja sig ner 

under ett träd. Upplevelsen av avstånd är själva sträckan från en punkt till den andra. Höjd är 

något som ligger ovan, barnet kan utveckla förståelse av det då de klättrar upp på ett berg. Och 

djup ligger neråt eller under och kan upplevas då de ramlar eller klättrar ner i en grop i marken. 

Bredd står för upplevelsen av något trångt eller öppet, det kan vara som ex. den känslan barnet 

får då det kryper in mellan några stora stenblock för att hitta ett gömme. Att kunna orientera sig 

är som att känna igen sig (i rummet) Och centrala begrepp när det gäller orientering är placering 

och riktning. Barnet lär känna sin omgivning, placerar föremål som kännemärken i viss 

ordningsföljd och använder sedan dessa för att gå i rätt riktning. I begreppet slutenhet i samband 

med rum, finns i innanför- och utanför upplevelser. Det kan upplevas genom att gå in i en grotta, 

eller bygga ett staket av träklossar runt leksaksdjuren (Heiberg Solem och Lie Reikerås 2009). 

3.1.2 Vikten av rumsuppfattning 

Holle (1978) beskriver vikten av rumsuppfattning som en förutsättning för att klara sig i flertalet 

livssituationer genom att bestämma sin position i det befintliga rummet, bland annat i skogen. 

Vidare är det en nödvändighet för att förstå geometri, geografi, volym och måttsystemet. Olsson 

och Forsbäck (2008) menar att rumsuppfattning är en nödvändighet för att på sikt klara sig i 

vardagen genom att kunna läsa och förstå kartor. Heiberg Solem och Lie Reikerås (2009) anser 

att barn behöver utveckla rumsuppfattning för att orientera sig i sin vardag, att ta sig till föremål 

de är intresserade av, få tag på dem och att kunna hitta och ta sig fram i rummet och ta sig förbi 

hinder.  

Den betydelse matematiken har i vår vardag, visar sig i den definition vi ger den, menar 

Björklund (2008). Då vi kopplar samman matematik med verksamheten bland de små barnen är 

det betydelsefullt att konkretisera och urskilja den grundläggande aspekten och hur vi ser den i 

barnens vardag. Vi kan då förstå och främja barnets lärande i rumsuppfattning. Det vi anser 

viktigt, skapar ramar för den miljö som barnen vistas i och de redskap som finns tillgängliga 

erbjuder möjligheter, men även hinder för det barn erfar (Björklund 2008).  

I Ahlström, Bergius, Emanuelsson, Emanuelsson, Holmquist, Rystedt och Wallby (1996) läser vi 

om vikten av rumsuppfattning i geometriska sammanhang. Barnen behöver behärska 

koordination där kroppen samarbetar med de olika sinnena, kunna fokusera på ett föremål men 
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samtidigt ha kontroll över vad som finns i bakgrunden, kunna befinna sig på en plats och 

samtidigt ställa sig själv i relation till var olika föremål befinner sig.  

Vidare behöver barnen kunna se hur föremål ter sig på olika avstånd men ändå veta hur stort 

förmålet är i verkligheten. Barnen behöver utveckla ett abstrakt seende där de kan föreställa sig 

och se ett föremål utan att det är synligt för dem, att komma ihåg hur ett mönster ser ut och 

kunna bygga vidare på det stärks genom att barnen har ett bra synminne. ”Barn som utvecklar en 

god grundläggande rumsuppfattning och behärskar språkliga och geometriska begrepp, är bättre 

rustade att få en god taluppfattning, att förstå måttsystemets idé och för att utveckla mer 

avancerade begrepp inom matematiken” (Ahlström et al 1996 s. 166).  

3.2 Barns motoriska utveckling med fokus på rumsuppfattning 

Holle (1978) menar att det lilla barnet lär känna sin kropp och dess förhållande till rummet 

genom att iaktta sina armar och ben och använda munnen till att stoppa in sina tår och fingrar. 

Barnet kommer sedan att uppfatta sig själv som mindre i förhållande till äldre barn och vuxna. 

När barnet så småningom börjar ta sig runt i rummet själv får det en känsla av sin storlek i 

förhållande till olika föremål och kryper in i trånga utrymmen och under bord.  

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2009) anser att barnets motoriska utveckling är en 

förutsättning för att barnet ska kunna utveckla sin rumsuppfattning. Barnet behöver kunna 

sträcka sig uppåt och efter föremål, kunna ta sig fram till en given destination och kunna använda 

sig av hela sin kropp utan hinder. Vidare menar Heiberg Solem och Lie Reikerås (2009) att 

barnet behöver ta sig igenom alla utvecklingsfaser som att rulla, krypa, stå, gå, hoppa, svänga, 

snurra, springa och sträcka sig, utvecklingen av rumsuppfattningen följer därmed barnets 

motoriska utveckling. Då barnets rörelseschema utvidgas ökar deras behov av utrymme. De 

rumsliga begreppen går i takt med den grovmotoriska utvecklingen, skriver Heiberg Solem och 

Lie Reikerås (2009).  

 

Barnens möte med skogen ger rika tillfällen att klänga, klättra, åka kana nedför bergssluttningen, 

balansera och krypa, menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006). När Kalle (5 år) följer 

med förskolan till stora ängen registrerar han ett uterum som är större än lekrummet, större än 

gården hemma och hans kommentar om denna är att den är ”jättestor”. Här finns gott om plats att 

utmana sina motoriska färdigheter och Kalle springer långt ut på ängen och drar flera av 

kamraterna med sig. Det ligger en stor utvecklingspotential i att få använda hela kroppen, skriver 

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2009). De äldre barnen på förskolan utmanar sig själva och 

varandra i skogen genom att klättra uppför höga branter, de använder armar och ben för att ta sig 

upp i träden, de vågar hoppa ner från stora stenar och klättra på kullfallna träd utan att hålla i sig. 

De utforskar skogens hemliga rum, som kan vara ett hålrum i berget eller ett utrymme under 

granens vida grenar (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2009).  

Koordinationen där kroppen samarbetar med sinnet synen är, enligt Ahlström, et al. (1996) 

avgörande för barnet. För att kunna koncentrera sig på uppgifter utöver de fin- och 

grovmotoriska rörelserna behöver kroppen och sinnet vara i balans med varandra. Rörelserna 

behöver vara automatiserade så att barnet kan lägga sin koncentration på att exempelvis springa 

och inte enbart fokusera på att sätta den ena foten framför den andra. Ericsson (2003) skriver att 

hon i sin forskning kommit fram till att fysisk aktivitet och motorisk träning har positiv påverkan 

på bl.a. rumsuppfattningen.  
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3.3 Lärande och utveckling av rumsuppfattning 

3.3.1 Hur lär man sig rumsuppfattning 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) behöver barnet vara med om konkrekta 

fysiska erfarenheter och upplevelser för att få en förståelse för rumsuppfattning. Ett uttryck som 

”en halv meter” skapar inte någon förståelse för dess innebörd för ett barn som inte har ett större 

matematiskt begreppsinnehåll. När ett barn leker i snön med en vuxen och den vuxne kan visa 

hur långt snötäcket räcker barnet upp på kroppen, har möjligheterna för barnet att förstå 

rumsbegreppet djup ökat betydligt. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) påpekar att alla 

barn lär sig på sitt eget unika sätt. Barns lärande är en ständigt pågående process som utgår från 

en kommunikation och interaktion med andra människor.  

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2009) pekar på den viktiga rollen som de vuxna har att stödja 

barnet då det utforskar och går på upptäcktsfärd i rummet. Den vuxne har ett val att göra i 

förhållandet till barnets utveckling och lärande av rumsuppfattningen. Det handlar om en dubbel 

roll, där den vuxne ska ge barnet utmaningar som skapar utveckling hos barnet, men även skydda 

barnet mot faror och inte utsätta det för situationer de inte bemästrar. Vidare menar Heiberg 

Solem och Lie Reikerås (2009) att barnen behöver röra på sig och använda sig av hela sin kropp 

för att utveckla rumsuppfattning.  

 

Vygotskij (2006) använder två begrepp som handlar om barns lärande, där det första är den 

aktuella utvecklingszonen som står för de problem som barnet bemästrar på egen hand. Det 

andra begreppet är den proximala utvecklingszonen som anger de situationer som barnet kan 

klara av tillsammans med stöd från någon annan, den ligger en nivå över det barnet klarar av på 

egen hand. Vygotskij (2006) använder uttrycket ”den proximala utvecklingszonen” och Heiberg 

Solem och Lie Reikerås (2009) använder orden ”att ge barnen utmaningar”, för att visa på hur 

barn lär. Även Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) skriver om barns lärande, att barnen 

behöver vägledning och stöd för att se och förstå fenomen. Då det gäller matematikens språk 

menar de, är det inte självklar att barn upplever och förstår matematik även om barnens värld 

innehåller många matematiska fenomen.  

 

Björklund (2008) menar att imitation är en betydelsefull aspekt av små barns lärande, barnet 

använder imitation som en strategi för lärande. Barnet finner där en möjlighet att pröva sina egna 

uppfattningar och utveckla sin egen förståelse på ett konstruktivt och aktivt sätt. Mötet med 

andra människor och olika ting i omvärlden, menar Björklund (2008) är en förutsättning för 

lärande eftersom det är i mötena som variation kan urskiljas och förstås.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) konstaterar att lärandet till stor del handlar om att 

upptäcka och urskilja skillnader mellan olika fenomen, utan variation inget lärande. De menar att 

barnet utifrån det konstanta prövar varianter. Det handlar om att förstå fenomen på ett 

annorlunda sätt än tidigare. Det är som när Lisa (2 ½ år) ser att Lotta (5 år) inte håller läraren i 

handen som stöd för att ta sig uppför bergskanten, utan böjer sig ner och använder sina egna 

händer för att ta tag i mossa och grenar och kravla uppför branten. Lisa ser något nytt, ett 

annorlunda sätt att ta sig fram och det vill hon pröva. Erfarenheten av att mäta med egna kroppen 

och upplevelsen av höjd (brant, uppför) och tyngd, vidgar hennes förståelse av begrepp som hör 

rumsuppfattningen till (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2009).  

 

Enligt Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) behöver läraren utmana barnet genom att hitta 

ett innehåll där barnet kan koppla sina tidigare erfarenheter och på så vis skapa ett intresse för att 
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lära sig. Läraren behöver också ha ett intresse för att ledas in i barnens erfarenhetsvärld samtidigt 

som läraren behöver ta ansvaret för att stödja barnen i deras utforskande. 

3.3.2 Hur rumsuppfattning utvecklas 

Den första erfarenheten av rumsuppfattning får barnet i upplevelsen av att bli buren runt i sin 

miljö, exempelvis av att bli flyttad från sängen till skötbordet, från den vuxnes famn till 

barnvagnen. Av dessa positionsförflyttningar bildar barnet sina första erfarenheter av 

rumsförståelse, menar Heiberg Solem och Lie Reikerås (2009). Det verkar som om barn har ett 

starkt behov av rörelse, de vevar med armar och ben redan de första timmarna efter födseln. De 

börjar snart röra sig i olika riktningar i rummet, framåt och uppåt (Heiberg Solem & Lie Reikerås 

2009).  

Enligt Kennedy (2006) befäster barn sina kunskaper genom att använda sin kropp, 

utgångspunkten är att barnen forskar med hjälp av hela sitt jag där kroppen används för att kunna 

känna och göra. Även Persson (2006) menar att barnet använder hela sin kropp och alla sina 

sinnen för att kunna utveckla sin rumsuppfattning. Det sker hela tiden i de dagliga aktiviteter 

som barnet sysselsätter sig med. När barnet är riktigt litet använder det munnen för att ta in 

intryck genom att smaka på olika föremål, samtidigt använder barnet sin känsel i händerna, 

barnet känner då att föremålen har olika struktur och form.  

När barnet blir äldre är det andra sinnen och uttrycksformer som blir involverade i skapandet av 

uppfattning av hur föremål fungerar enskilt eller sinsemellan varandra. Att vilja ta sig nedför 

trappan, menar Heiberg Solem och Lie Reikerås (2009) är ett exempel på barnets utveckling av 

rumsuppfattning. Barnet kan stödjas av en vuxen genom att denne visar barnet hur det kan vända 

sig och gå baklänges så att både händer och ben tar grepp om trapporna, den vuxne kan hålla en 

hand i beredskap. Heiberg Solem och Lie Reikerås (2009) påpekar vikten av att den vuxne tar sig 

tid och visar barnet hur det kan krypa i trappan. Det lär barnet behärska kroppen och att förstå 

trappan och rummets funktioner. Så småningom lär sig barnet att klara trappan själv och barnet 

får möjlighet till fysiska upplevelser för sin utveckling av rumsförståelsen. Även Doverborg och 

Pramling Samuelsson (1999) pekar på vikten av de minsta barnens utveckling av 

rumsuppfattning som behöver kopplas till konkreta upplevelser.  

Björklund (2008) skriver att barnet möter begreppen till exempel som uppmaningar av vuxna att 

placera föremål på olika ställen eller när barnet själv försöker beskriva hur de uppfattar sin 

omvärld. I arbetet med små barn är det nödvändigt att komma ihåg att varje handling har en 

mening och ett mål, sett ur barnet perspektiv. Då barnet behöver något eller vill uttrycka en 

önskan sker det genom kommunikation med andra i leken. Barnet planerar sin aktivitet genom 

att verbalt uttrycka vad denne har för avsikt att göra (Björklund 2008).  

Exempel på sätt som rumsuppfattning utvecklas, är när de yngre barnen lär av och imiterar de 

äldre. Det blir synligt när Lisa 4 år har fått följa med de större barnen (5 – 6 år) på naturvandring. 

Läraren använder sig av fotografier från olika platser i skogen dit barnen ska gå. Lisa iakttar hur 

barnen ser sig omkring i skogen för att se var de befinner sig. Sedan börjar deras orientering för 

att finna platsen som fotografiet visar. När Lisa senare får möjlighet att visa och återberätta för 

sin grupp vad hon upplevt, märker läraren att Lisa utvecklat sin förståelse om tingens placering i 

skogen; träd, stenar, buskar, stubbar, myrbo och stigar. Rumsuppfattning som matematiskt 

begrepp kan inte skapa förståelse endast med hjälp av penna och papper, skriver Heiberg Solem 

och Lie Reikerås (2009).  
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3.4 Att arbeta med rumsuppfattning i utomhusmiljön 

Öhman och Sundberg (2004) beskriver att ett lärande om den egna kroppen och dess funktioner 

utvecklas genom ett utomhusdidaktiskt förhållningssätt. Om läraren har ett öppet förhållningssätt 

till lärande utomhus och kopplar det till barns spontana spring på stigar och klättrande över berg, 

behöver läraren ge barnen tillfällen att själva bestämma över sin tid i skogen. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (1999) menar att lekar utomhus har en särställning och en stor 

utvecklingspotential då uterummet är så mycket större, med stora variationsrika möjligheter. Den 

fysiska aktiviteten är barnets bästa stöd för att utveckla kunskaper i rumsförståelse. Forskning 

som genomförts av Patrik Grahn visar att naturens lekmiljöer ger barnen möjlighet att leka 

varierat, kreativt, ensamma eller i grupp och den stimulerar i sin tur barnens fysiska, mentala och 

sociala utveckling, skriver Andersson och Rydberg (2005).   

Björkman (2008) menar att Sverige har ett rikt och stort kulturarv i sin natur och att naturen är en 

självklar lek- och mötesplats för många. ”I skogen finns alltid något roligt att göra” (Björkman 

2008:14). Vidare menar Björkman att alla sinnen får arbeta, ansiktet känner av solen och 

skuggans temperatur, och vindens smekningar. I den kuperade terrängen måste musklerna arbeta 

tillsammans för att hålla balansen och inte falla. Landskapet som förändras omkring barnen 

registreras av deras ögon, öron och näsor. Det ger olika signaler av spänning, trygghet, rädsla, 

glädje och välmående. Det bildar en kommunikation mellan sinnen, intellekt, känslor och 

hormoner. Dessa verkar vara bättre synkroniserade i utomhusaktiviteter, koncentrationen och 

vakenheten är hög, eftersom dagsljuset ökar de hormoner som påverkar aktivitet och vakenhet 

(Björkman 2008).  

Dahlgren och Szczepanski (2004) menar att uterummet är mångfasetterat och kräver en 

utomhuspedagogik där vikten ligger på hur läraren lär ut. Uterummet är både ett rum för lärande 

och bidrar till de utmaningar som eleverna behöver. Vidare påpekar Dahlgren och Szczepanski 

(2004) att det lärande som sker i utomhusmiljön ger eleverna tillgång till både den praktiska som 

den teoretiska kunskapen. Wohlin (2004) skriver att ett arbete med eleverna som sker utomhus, i 

samspel med naturen, skapar möjligheter att utforska och experimentera.  

Eleverna ägnar sig åt problemlösning som därmed ger eleverna en tilltro till sin egen förmåga. 

Enligt Ericsson (2004) skapas en bestående kunskap genom upplevelser som eleverna kan 

tillägna sig i skogen. Eleven får upprepade tillfällen att möta nya utmaningar och situationer som 

tillsammans med de tidigare erfarenheter eleven har tillskansat sig ger eleven möjlighet att växa. 

Enlig Ahlberg (2000) är möjligheterna till bland annat avståndsmätning utomhus ypperliga, 

barnen får möjlighet att göra bedömningar utifrån förhållanden mellan trädens avstånd till barnen 

eller mellan olika träd. Heiberg Solem och Lie Reikerås (2009) menar att skogen tillför djup och 

höjd när barnen klättrar uppför berget och upp i träden. Det finns stora nivåskillnader och barnen 

har tillgång till att krypa över stockar och springa över berg. Dahlgren och Szczepanski (2004) 

anser att naturen ger möjlighet för elever att uppleva och upptäcka med alla sina sinnen samtidigt 

som naturen ger nya erfarenheter som är skapade på en naturlig väg. 
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4. Metod 

Under metod redovisar vi urval, metodval, det etiska förhållningssätt vi har haft i åtanke i 

undersökningen, genomförandet, databearbetning samt reliabilitet och validitet i undersökningen. 

4.1 Urval 

Vårt urval har vi gjort dels i våra respektive närområden och dels efter att intervjua lärare som 

arbetar medvetet med naturen som lärplattform.  

De urval vi gjorde kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval och ett ändamålsenligt urval. 

Hartman (1998) menar att ett bekvämlighetsurval innebär att man i undersökningen väljer 

personer utifrån lättillgänglighet, personer som är lätta att få kontakt med och som kan befinna 

sig i en relativ närhet. Det gjorde vi på två av förskolorna som fanns i våra närområden vilket 

gjorde dem lättillgängliga. De två naturförskolor som vi kontaktade valde vi ur ett 

ändamålsenligt urval för deras koppling till naturen och deras medvetna arbetssätt med naturen 

som lärplattform. Enligt Hartman (1998) innebär ett ändamålsenligt urval att de deltagare som 

kontaktas noga väljs ut på grund av deras erfarenhet inom ett specifikt område.  

 
De två förskolor vi valde på grund av bekvämlighetsprincipen, tillfrågades dels per telefon och dels 

personligen om de ville bidra till undersökningen genom sitt deltagande. Den lärare som fick frågan 

personligen svarade ja till medverkan medan den lärare som fick frågan per telefon svarade nekande. 

Vi fick förslag på en kollega till henne som kunde tänkas vara intresserad. Vid kontakt med den 

läraren fick vi ett positivt svar till medverkan. Båda dessa förskolor ligger i staden men har skogen 

inpå knuten, det tar cirka fem minuter att gå till skogen. Skogen innehåller kuperad terräng med både 

branter och stigningar, det finns ett kärr som tidvis innehåller mycket vatten och på våren finns där 

grodyngel. I skogen finns både barr- och lövträd, stenar och stora rötter. Det finns gott om höga 

blåbärsris som kan bilda rum i rummet. En av lärarna hade barn mellan ett till tre år och de besökte 

skogen sporadiskt. Den andra läraren hade barn mellan fyra till sex år och de besökte skogen en dag i 

veckan året runt. 

 

För att få kontakt med förskolor ur ett ändamålsenligt urval, tog vi datorn till hjälp och sökte på ordet 

naturförskolor. Det gav många träffar med adresser till olika förskolor runt om i landet. Två av dessa 

valdes ut och kontaktades via telefon. Båda dessa gav positivt gensvar till att bli observerade och 

intervjuade i sitt arbete med att utveckla barns kunskaper i rumsuppfattning i naturmiljö. Båda 

förskolorna ligger i direkt anknytning till naturen.  

 

För att skapa en lägesbild av dem, kan vi beskriva den ena som en förskola i staden, med 

stadsparken som lekplats, parken är ett stort naturområde som innehåller flera olika delar bland 

annat ett vidsträckt skogsområde. Mellan förskolan och parken fanns endast en liten 

promenadväg, som skiljde dessa åt. På grund av närheten till parken, skapades en känsla av att 

parken var barnens gård och lekplats. Barnen lekte i parken varje dag och hade skapat olika rum 

där, för sin lek. Naturen präglades av tät vegetation med buskar, blandskog och småberg. Den 

andra förskolans läge var i utkanten av en stad, med skogen närmast intill. Ett mindre område av 

skogen var inhägnat som en del av barnens förskolegård. Utöver det hade barnen ett område lite 

högre upp i skogen, som barnen i åldern fyra till sex år promenerade till en gång i veckan. Där 

fanns höga tallar och stora granar. Även på denna förskola hade barnen och lärarna skapat olika 

rum i skogen för sin lek.  
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4.2 Metodval 
 

Vi har genomfört en fallstudie som enligt Patel och Davidsson (2003) innebär att 

undersökningen genomförs med en liten grupp individer. Man använder sig av flera metoder för 

att bredda undersökningsmaterialet och för att få en helhetsbild. För att få fram svar på våra 

frågeställningar har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer med en barnskötare, en 

fritidspedagog och två förskollärare. Fritidspedagogen arbetade på förskolan på förmiddagen och 

som fritidspedagog på eftermiddagarna.. I arbetet har vi valt att benämna alla yrkesgrupper för 

lärare för att underlätta läsandet. Enligt Holme och Krohn Solvang (1997) innefattar en kvalitativ 

metod att forskaren använder sig av osystematiska och ostrukturerade intervjuer, är följsam, går 

på djupet med intervjun, har ett intresse för det unika samt har ett intresse för sammanhang och 

strukturer.  

 

Jörgensen Stray och Rienecker (2008) understryker hur viktigt det är att vara förberedd inför 

undersökningen, genom att läsa metodlitteratur. När det gäller intervjuer rekommenderar de att 

sammanställa ett intervjuformulär (se bilaga 1). För att få fram lärarnas tankar kring 

frågeställningarna genomförde vi intervjuerna med öppna frågor med låg grad av strukturering 

och låg grad av standardisering. Johansson och Svedner (2001) skriver att en intervjus innehåll 

har en stor användbarhet när den är korrekt fångad, vilket ger viktig kunskap till undersökningen. 

Detta möjliggjorde för den intervjuade att svara mer obegränsat på våra frågor och svaren 

förväntades bli oförutsägbara. 

 

För att komplettera intervjuerna valde vi att även genomföra observationer av verksamheten i 

skogen på plats, med de personer vi genomförde intervjuerna med. Vi valde att vara med vid ett 

observationtillfälle per förskola. Vi ville dels se hur lärarna genomförde planerad verksamhet 

och dels hur barnen själva utnyttjar skogen i sin omedvetna och spontana träning av 

rumsuppfattning i deras fria lek i skogen. Vi genomförde observationerna genom att använda oss 

av i förväg iordningställda mallar utifrån de begrepp vi ville undersöka (se bilaga 2). Enligt Patel 

och Davidsson (2003) bygger strukturerade observationer på att observatören har ett specifikt 

område med klara kategorier som det går att göra ett observationsschema utifrån. Vi valde inte ut 

specifika barn för observationerna utan höll oss till observationer av barnen i grupp. Vi kunde då 

lätt föra in de resultat vi såg barnen och lärarna utföra när det gäller rumsuppfattning inom vårt 

problemområde och systematiskt registrera den information vi fick.  

Genom att be om tillstånd för att göra ljudupptagningar vid två av observationerna kunde vi 

koncentrera oss mer på observationen och fylla i observationsschemat. Ljudupptagningarna 

behövde sedan transkriberas. Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det både fördelar och 

nackdelar med att använda sig av ljudupptagningar, fördelen är att hela observationstillfället 

kommer med i transkriberingen. Nackdelen är tidsåtgången då matrialet ska transkriberas. 

4.3 Etiska överväganden 
 

Vid vår första kontakt med förskolorna presenterade vi syftet med vår undersökning och hur vi 

tänkte gå tillväga med undersökningen, genom personliga intervjuer med deltagarna och 

observationer i verksamheten. Vi informerade också om att våra deltagare kunde avbryta sitt 

deltagande när de ville. Vårt etiska ställningstagande bygger på att intervjuerna hölls 

konfidentiella, det är således enbart vi som intervjuar som vet vilka de intervjuade personerna är. 

Information om detta delgavs dessa personer i samband med förfrågan om personen vill delta i 

undersökningen. I och med att observationerna innefattar både barn och lärare bad vi om ett 

skriftligt föräldramedgivande till de barn som var med i observationen (se bilaga 3). Föräldrarna 
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fick information om undersökningens syfte och vad observationen innebar och hur den gick till. 

Barnens deltagande har genom föräldrarns försorg varit frivillig och vi har haft barnens integritet 

och konfidentialitet i åtanke under hela undersökningen. Enligt Johansson och Svedner (2001) 

har vi då följt nödvändiga forskningsetiska regler. Genom förskolornas försorg delades 

föräldramedgivande (se bilaga 3) ut till samtliga berörda föräldrar för att godkänna att deras barn 

fick vara med vid observationstillfället.  

4.4 Genomförande 
 

Under observationen använde vi oss av observationschemat (se bilaga 2), där vi skrev ner det vi 

såg, för att lättare kunna få med oss det vi såg av verksamheten i skogen, dels lärarledd aktivitet 

och dels barnens egen lek med inriktning på rumsuppfattning. Vi iakttog även hur miljön i 

skogen såg ut. Under observationen var vi enbart åskådare med fokus på att observera. 

Observationerna varierade i längd mellan 75 till 120 minuter. Efter observationerna genomförde 

vi intervjuer i enskilt rum där vi kunde vara ostörda med berörda lärare. Vi valde att kalla de fyra 

förskolorna som vi besökte för förskola 1, 2, 3, och 4, då vi skulle beskriva hur vi gick tillväga 

vid våra observationer och intervjuer av dessa. 

 

I förskola 1 var barnens ålder 4 – 6 år. Förskola 1 bestod av en större grupp barn och fler lärare. 

Här använde vi oss av en diktafon för att fånga upp den matematik som lärarna och barnen 

uttryckte vid sin planerade och spontana lek, som varade i ca 120 minuter. Vi använde även 

observationsschemat och antecknade vad vi iakttog av rumsuppfattning i skogen. Vid 

framkomsten till förskolan fanns ingen tid för den enskilda intervjun med den tillfrågade läraren. 

Efter överenskommelse beslutades att läraren skulle besvara frågorna som fanns på 

frågeformuläret genom att maila svaren via nätet. Även telefonsamtal har använts för att 

komplettera vissa frågor. 

I förskola 2 var barnens ålder 5 – 6 år. Vid den 2:a förskolan användes även här diktafonen i 

observationssyfte med komplettering av block och penna för att fylla i observationsschemat. 

Diktafonen låg i jackfickan och störde därför inte barnen eller lärarens fokusering på 

aktiviteterna i skogen. Det gavs på så vis fria händer att nedteckna det för ögat synliga under de 

75 minuter som aktiviteterna varade. Därefter fick vi ytterligare ca 60 minuter tillsammans med 

läraren på en avskild plats, för att besvara och samtala kring intervjufrågorna på frågeformuläret. 

 I förskola 3 var barnens ålder 3 - 6 år. Vid besöket av förskolan följde vi barngruppen ut till 

skogen. Vi tog inte aktiv del i aktiviteterna eller i barnens spontana lek utan förhöll oss passiva, 

men iakttagande. Vi observerade den matematik som läraren tog fram i den planerade aktiviteten 

och skrev in detta i observationsschemat (se bilaga 2). Vi skrev även minnesanteckningar i 

medtaget skrivblock, för att använda senare för analys av det vi iakttagit och observerat i skogen 

av uttryck i rumsuppfattning som matematiskt begrepp. Observationen varade i ca 120 minuter. 

Vid hemkomsten till förskolan genomförde vi en intervju med läraren som varade i 45 minuter, 

då vi skrev ner dennes svar på frågor från vårt färdiga intervjuformulär (se bilaga 3).  

I förskola 4 var barnens ålder 1 – 3 år och de små barnen kom inte ända fram till skogen denna 

gång. Men vi observerade den matematik som framkom under ca 60 minuter i barnens lek och 

vandring utefter stigen där ingen planerad aktivitet genomfördes. Observationen noterades även 

här i observationsschemat. En 45 minuters intervju genomfördes med läraren i enskilt rum, vid 

hemkomsten efter vandringen, efter samma princip som förskola 3. 
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4.5 Databearbetning  

 

För vår undersökning valde vi att genomföra intervjuer med fyra lärare på olika förskolor. Som 

komplement till intervjuerna genomförde vi observationer på plats i skogen. Vårt intresseområde 

låg i hur lärarna använde skogen som lärmiljö för att utveckla barnens rumsuppfattning. Vi ville 

genom intervjuerna och observationerna ta reda på hur lärarnas tankar kring rumsuppfattning 

omsattes i deras agerande i skogen tillsammans med barnen. 

 

De intervjusvar vi fick har vi bearbetat och sammanställt utifrån intervjufrågorna för att få en 

bild av vad lärarna hade för inställning till skogen som lärmiljö inom rumsuppfattningen. Vi ville 

också få svar på hur de fyra lärarna anser att de arbetar i sin praktik i skogen med 

rumsuppfattning. Samtliga intervjuer genomfördes utifrån ett intervjuformulär (se bilaga 1) där 

vi gemensamt hade utformat intervjufrågorna utifrån det vi ville undersöka genom våra tre 

frågeställningar.  

 

De observationer vi har gjort av aktiviteter som genomförts i skogen, har vi bearbetat genom att 

iordningställa stapeldiagram (se bilaga 5) där variablerna var de fyra förskolorna, lärarens 

planerade aktivitet och slutligen barnens spontana lek. Inledningsvis gjorde vi en 

sammanställning i ett stapeldiagram över de sex begrepp, inom rumsuppfattningen, som vi valde 

att fokusera på. Detta för att få en överblick över samtliga begreppens totala mängd aktiviteter. 

Därefter presenteras varje begrepp med varsitt stapeldiagram (se bilaga 5). Vi har sedan gjort en 

sammanställning under varje diagram som beskriver det som stapeldiagrammet visar. 

Observationerna genomfördes utifrån en observationsmall (se bilaga 2), där de sex begrepp 

slutenhet, orientering, djup, rörelse, avstånd och bredd som vi har fokuserat på, inom 

rumsuppfattning fanns representerade.  

 

Slutligen kategoriserade vi resultatet vi fick fram i intervjuerna och observationerna utifrån våra 

tre frågeställningar. Det är det materialet som ligger till grund för resultatet och analysen i 

undersökningen. 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Enligt Johansson och Svedner (2001) innebär reliabilitet att forskaren är noggrann vid 

utarbetandet och genomförandet av intervjuer och observationer. Det innebär att någon annan 

ska kunna göra om en undersökning med ledning av forskarens metoder.Vi har gemensamt 

arbetat utifrån samma intervjufrågor och observationsmall, vilket ger större reliabilitet, däremot 

valde vi att genomföra två intervjuer och observationer var. Johansson och Svedner (2001) 

menar att validitet är ett uttryck för textens sanna resultat av undersökningen. Innehåller 

resultatet det som forskaren avsåg att undersöka?  

Patel och Davidsson (2003) anser att det är viktigt att forskaren reflekterar över och är medveten 

om de val som forskaren gör i datahanteringen för att uppnå validitet i undersökningen. Eftersom 

dessa intervjufrågor skickades i förväg till den aktuella läraren för reflektion, ökar möjligheten 

för att denne fått tid att utvärdera och belysa sitt arbetsätt i de aktuella frågorna, det blir högre 

validitet. Vid intervjuerna hade vi öppna frågor som gav de intervjuade möjlighet att ge 

omfattande svar. Vid observationstillfällena valde vi att enbart observera och notera det som var 

av intresse för undersökningen. En ny undersökning med dessa premisser skulle sannolikt inte ge 

samma resultat som vi har kommit fram till i den här undersökningen. För att samma 
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undersökning ska kunna genomföras igen med samma resultat, är geografisk spridning och 

varierande demografi, ett sätt att höja möjligheten att få liknande resultat, d v s att höja 

reliabiliteten (Johansson & Svedner 2001). 

För att säkra tillförlitligheten i vår undersökning har vi givit samma information till samtliga fyra 

förskolor i den initiala kontakten. Vår arbetsgång har varit densamma på samtliga förskolor och 

vi har använt samma mallar vid intervjuerna och observationerna. Vi har genomfört två 

observationer var, en av oss har använt diktafon som hjälpmedel, med efterföljande intervjuer, 

omständigheter som tid, lärarens tillgänglighet och förskolans rutiner gör dock att det finns en 

risk för att metoden skiljer sig något åt. Vi har gemensamt bearbetat det insamlade materialet och 

följt de riktlinjer som har gällt för undersökningen.  
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5. Resultat 
 

Under resultat beskriver vi de resultat vi har fått fram vid våra intervjuer och observationer. Vi 

har tittat på begreppen slutenhet, orientering, djup, rörelse, avstånd och bredd. Vi har valt att 

besvara våra frågeställningar var för sig. De egennamn som förkommer i texten är fingerade. 

5.1 Hur agerar lärarna för att stödja barnens rumsuppfattning i skogen 

I intervjun beskrev tre av lärarna att de har ett arbete med rumuppfattning i skogen men att det 

ligger under matematikbegreppet i stort. De använder sig av skogsmiljön för att kunna bilda 

smårum och lekar där utrymme, djup och stigningar är nödvändiga ingredienser. Ett arbetslag 

menade att kommunens val av en gemensam målformulering kring matematiken på 

förskolorna/skolorna, förstärkte valet av skogen som inspiration för utveckling av 

rumsuppfattning.  

Lärarna beskrev att de använder sig av didaktiska frågeställningar som vart, var, vad, hur och 

varför för att utmana barnens tankar om skogens rum och för att utveckla barnens kunskaper och 

lärande kring lägesbegreppen. Det blev tydligt i aktiviteten där de ritade en orienteringskarta (se 

bilaga 4) tillsammans över skogen och de olika stationerna som de hade där. Läraren hade med 

sig ett stort ritpapper som hon bredde ut mot en trädstam så att alla de samlade barnen kunde se 

och en kraftig penna som hon och barnen använde för att rita in de olika delarna. Med de 

didaktiska frågorna (vart, var, vad, hur och varför) tränade läraren barnen i rumsuppfattning 

genom att exempelvis säga ”Var någonstans på kartan vill du placera hålstubben i förhållande till 

vår lägerplats?”. Barnen fick beskriva och rita in de olika platserna och föremålen allteftersom 

läraren ställde frågor om var de befann sig i förhållande till varandra. Även form och storlek 

resonerade de kring ”Hur vill du beskriva stafettbanan?”, ”Är den bredare än stigen?” osv. Här 

noterades att lägesorden avstånd, bredd och orientering användes av lärarna.             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Bild 1. Hajhavet                                                               Foto: D. Nordström 
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Lärarna sa att barnen behöver tillgång till olika miljöer som finns i skogen för att utveckla 

kunskap kring begreppen som finns i rumsuppfattning. En lärare uttryckte i intervjun att ”mest 

avgörande är hur vi benämner samt använder ord som har med rumsuppfattning att göra”. Vid 

observationerna noterades flera exempel där lärarna använde sig av olika lekar med arbetet av 

rumsuppfattning, som exempel kurragömma, burken och hajhavet (se bild 1). Hajhavet som är en 

relativt djup grop har förskolan låtit gräva för att lära ut matematik i barngruppen, här användes 

flera begrepp inom rumsuppfattning. I aktiviteten hajhavet gestaltade ett av barnen en haj som 

simmar nere i gropen och ska försöka fånga de andra barnen, dessa i sin tur springer ner i gropen 

och upp på andra sidan. Här använde sig lärarna av begreppen rörelse, djup och höjd (när barnen 

sprang i olika riktning genom gropen); ”Spring ner i hajhavets djup” och ”Upp på höjden så den 

inte kan ta dig”. Vid observationen noterades att lärarna avsatte tid för barnens spontana lek.  

 

Vid en av förskolorna skapade lärarna en förväntan hos barnen redan vid förskolegården genom 

att använda sig av två kraftiga rep som var markerade med knutar och nummer. Vid varje knut 

skulle ett barn hitta sin plats och hålla sig i under vandringen till skogen. Observationen visade 

att lärarna använde och uttryckte begrepp inom rumsuppfattning ex. avstånd och orientering. 

Lärarna ställde frågor som ”Åt vilket håll ska vi gå för att komma till skogen” och ”På vilken 

sida om repet ska du stå Lisa, för att gå åt det håll skogen ligger” osv.  
                                                                 

Tre av lärarna beskrev att de kontinuerligt går till skogen. De tre lärarna uttryckte att de inte 

specifikt har någon planering kring rumsuppfattning som fristående begrepp, utan de menade att 

det ingår i den matematiska planeringen i stort. Ett exempel på planerad aktivitet vid 

observationerna var en utmanande väg till skogen med kuperad terräng. Läraren använde sig av 

begreppen; avstånd, orientering, höjd och djup och förde samtal med barnen under vandringen 

genom att använda sig av dessa begrepp som exempelvis ”Nu ska vi upp på den där höjden”. 

Under en annan observation fick barnen i uppdrag att mäta trädens omkrets med band. Här 

använde läraren sig bl.a. av begreppen rörelse, bredd och avstånd. Barnen fick genom att röra sig 

runt trädet se dess bredd och hur stor omkretsen runt trädet var, det förtydligades för barnen när 

bandet därefter lades ner på marken och mättes upp med hjälp av måttband.  

 

Barnen stannade till vid ett träd som de hade ”adopterat” som deras egna träd. Här använde 

läraren begrepp som; höjd, djup, slutenhet och avstånd, då denne fick barnen att fundera på om 

trädet vuxit på höjden med alla de nya skotten, eller om det bara var fantasi. Varför verkade 

skogen mycket mörkare nu än tidigare under våren? Barnen fick utveckla förståelse för begrepp 

som slutenhet och djup, då lärarna samtalade med dem om trädens rötter djupt nere under 

marken. Hur jorden slöt sig kring rötterna, så att dessa kunde suga upp vatten och näring till 

trädet osv. En planerad aktivitet bestod i att barnen fick samla olika naturmaterial med 

uppmaningen att de skulle vara på ett visst sätt i förhållande till något annat föremål. Barnen fick 

sedan placera förmålet de samlat i relation till ett annat föremål som redan fanns utplacerat på en 

tygduk som läraren hade placerat ut på marken.  
     

De tre lärarna som går till skogen kontinuerligt, skiftar i sina antal besök där, allt mellan en dag i 

veckan under tio veckor per termin som ger på ett år räknat (ca 20 gånger), till en dag i veckan 

året runt (ca 48 gånger), och slutligen två dagar i veckan (ca 96 gånger per år) med planerad 

aktivitet. Därutöver leker barnen nästan varje dag i skogen, spontan lek. Den fjärde läraren sa att 

arbetet med rumsuppfattning i skogen inte är aktuellt för tillfället, men att det finns inplanerat till 

nästa termin. Vid observationen av den förskolans verksamhet i skogen kom vi inte så långt som 

till skogen, men barnen snurrade spontant kring lyktstolpar och klättrade upp och över 

cementhinder på gångvägen.             
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5.2 Varför har läraren valt skogen som inspirationskälla till rumsuppfattning 

I intervjuerna påpekade två av lärarna att de har valt skogen som inspirationskälla för att de har 

ett stort intresse av att arbeta i skogen. Deras arbetsplatser profilerar sig med att arbeta utifrån 

utomhuspedagogik. De här lärarna ansåg att skogen är ett första val för barnens lärande i 

rumsuppfattning. En av lärarna uttryckte att de just nu saknar förutsättningar för att kunna ta sig 

till skogen. Men gemensamt för alla fyra lärare var att de ansåg att skogen är en positiv lärmiljö 

för barnens utveckling av rumsuppfattning. De ansåg att det finns variation i orientering och 

läge, ett lugn, en harmoni och att skogen innefattar många olika rum som skapar utmaningar för 

barnens lärande. Lärarna valde även skogen som inspiration på grund av dess variationsrikedom 

av miljön, som ger en mångfald av möjligheter att utveckla rumsuppfattning.  

Den kuperade terrängen ger de fysiska lekarna stora möjligheter, menade lärarna, de kunde 

tillsammans med barnen identifiera begrepp och lägesord i rumsuppfattning, både under den 

planerade och den spontana leken. Återigen påpekade lärarna vikten av skogens miljö för att 

utveckla begreppen i rumsuppfattning. Lärarna ansåg att skogen är en rogivande och lugnande 

lärmiljö som även lockar med utmaningar till fantasi, kreativitet och gemenskap där barnen får 

möjlighet att lösa problem och utmana sina tankar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

                          Bild 2. Kuperad terräng                                      Foto: A. Aurén-Gustafsson 

 

Lärarna uttryckte att miljön i skogen är förknippad med sinnena vilket förstärker det barnen 

upplever. Den kognitiva utvecklingen får en förstärkning av förnimmelser som olika väderlekar, 

värme, kyla och nederbörd. Skogen är en föränderlig miljö som ger förutsättning för sinnena att 

utvecklas, där begreppen kan förstärkas kring smak, lukt, syn, känsel och hörsel. Två lärare 

nämnde skogens levande materialet som inspiration, som exempel hur skogen ”tätnar” under 

våren då alla träd, buskar, blommor och de olika gräsarterna växer fram och bildar hemliga rum. 

Här upplever barnen begreppet slutenhet i det att de omsluts av all grönska när de gömmer sig i 

buskarna eller lägger sig ner i det höga gräset. På hösten glesnar det igen då bladen vissnar och 

faller av och barnen kan se längre in i skogens djup, dvs. andra saker blir synliga. 

Alla fyra lärarna ansåg att skogen är en viktig plats för motorisk utveckling. De nämner skogens 

kuperade terräng (se bild 2) med stora variationsmöjligheter där årsväxlingarna ständigt 

förändrar miljön. Exempel som gavs var underlaget där marken ändrar karaktär, mjuk mossa, 
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frusen mark, våt och hal, torr och knastrig. Skogen ger barnen möjlighet att utvidga sitt 

rörelsemönster. De ansåg också att barnen har ett större val av aktivitet utifrån sin egen förmåga. 

Skogen skiljer inte ut vem den tilltalar. Miljön och materialet är inte könsbundet, menade en av 

lärarna, och var på så sätt en inspirationskälla för denne att utveckla begreppet rumsuppfattning 

hos barnen. 

 

I intervjun uttryckte tre av fyra lärare att de är förtrogna med vad rumsuppfattning är för 

någonting. Den fjärde läraren menade att de arbetar med matematik, men inte specifikt med 

rumsuppfattning som begrepp. Alla fyra lärare uttryckte att förnyade och fördjupade kunskaper 

inom rumsuppfattning vore värdefulla och användbara som inspiration och att samtidigt få 

ifrågasätta sin egen praktik. En åsikt var också att rumsuppfattningen lätt bakas in i den övriga 

matematiken istället för att få sin egen plats. 

5.3 Vilka möjligheter ger miljön i skogen barnen att utveckla sin rumsuppfattning  
 

Observationerna visade att skogen ger en mångfald av möjligheter för barnen att utveckla sin 

rumsuppfattning både i den planerade verksamheten men också i barnens fria lek. Tre av lärarna 

berättade att de medvetet tog en utmanande väg till skogen för att barnen skulle få möjlighet att 

träna på sin rumsuppfattning. Vi kunde se att vägen till skogen bitvis var brant och barnen fick ta 

hjälp av sina händer genom att hålla i grenar för att kunna ta sig upp på berget, begreppen djup 

och avstånd tränades. Där fanns stora stenar som barnen dels klättrade upp på och kunde titta ner 

i djupet och dels senare använde som stenkojor i leken, vilket bidrog till begreppet slutenhet. Det 

fanns trädstockar som barnen hoppade över och grenar som hängde ner över stigen som barnen 

fick krypa ihop för att kunna komma under och förbi, här tränade barnen rörelse, bredd och 

avstånd.  

En av förskolorna gick varje vecka till ett kärr där barnen kunde följa vad som hände med 

grodyngel från vecka till vecka. Läraren bad två av barnen att de skulle visa vägen till kärret 

vilket de gjorde och praktiserade begreppet orientering. Vägen ner till kärret lutade så barnen 

sprang, hasade och hoppade nerför backen vilket bidrog till begreppet rörelse. Läraren menade 

att barnen behöver utmaningar både av läraren men också i att utmana sig själva. Området runt 

kärret (se bild 3) var snårigt. Barnen upplevde här avstånd och bredd. Vattnet omslöt barnens 

händer när de doppade händerna i vattnet för att försöka fånga grodyngel och för att hämta lite 

vatten i en luppburk för att kunna studera andra vattenlevande växter.  

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                                      

 

        
                                                 

 

 

 

 

                                          Bild 3. Kärret                                           Foto: A. Aurén-Gustafsson 
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I intervjuerna uttryckte lärarna att de ansåg att skogen är en viktig lärmiljö för barnens 

utveckling av rumsuppfattning. Barnen får möjlighet att lära känna sin kropp och veta vad de 

klarar av. Det visade sig i observationerna att flera av lärarna har planerade aktiviteter kring 

rumsuppfattning men att barnen även får tid till egen lek i skogen.  

En lärare använde sig av djupa gropar i den planerade leken med barnen bland annat när de lekte 

hajhavet. En av de andra lärarna lekte en stafettlek i två lag med barnen där barnen skulle runda 

ett träd, innan de vände tillbaka till nästa barn. I denna stafettlek upplevde barnen begreppet 

rörelse. Skogen innehöll höga blåbärsris som barnen och läraren använde som koja i sin lek och 

barnen fick träna på begreppet bredd. Ytterligare kojbygge förekom vid en av de andra 

observationerna, då barnen med hjälp av läraren fortsatte sitt kojbygge på en redan påbörjad koja 

(se bild 5). Vi noterade i våra observationer att det fanns knöliga rötter som barnen tog sig förbi 

utan att ramla.  

En av lärarna använde sig av en stubbe (se bild 4) och barnen fick samla ihop naturligt biologiskt 

nedbrytbart material som överblivna smörgåsbitar och fruktbitar att lägga i stubben, där kunde 

barnen se att ”skräpet” omslöts av stubben och försvann till nästa gång. Samtliga lärare ansåg att 

skogens miljö med den fria ytan och skiftande terräng utmanar barnen både motoriskt, språkligt 

och kognitivt, då barnen får möjlighet att klättra, gå och springa på terräng som är allt från platt 

till ojämn.  

Lärarna poängterade att skogens miljö är variationsrik och föränderlig bl.a. i årstidsväxlingarna 

då marken ligger bar eller fylld med snö, grenarna är kala om vinter och vår, men knoppas och 

blir fyllda med blad under senvår och sommar för att slutligen falla av och bli kala igen under 

hösten. Barnen upptäcker därför ständigt nya saker, menade en lärare. Det visade sig i en 

planerad aktivitet där barnen fick hämta material från skogen som skulle ha en viss storlek. Ett 

av barnen hämtade ett blad som fallit av från trädet och rullat ihop sig, men barnet prövade att 

rulla ut alla flikarna på bladet och fann att det stämde med uppgiften denne fått. En lärare 

uttrycker i intervjun ”barnen får möjlighet att tänka, lösa problem och utmana hela sig själv”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Hålstubbe                             Foto: D. Nordström        Bild 5: Skogskoja                           Foto: D. Nordström 
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6. Analys 
 

Vi väljer att redovisa vår analys utifrån våra tre frågeställningar. Vi använder oss av de 

intervjusvar vi har fått och de observationer vi har genomfört av verksamheten i skogen. 

6.1 Hur agerar lärarna för att stödja barnens rumsuppfattning i skogen 

Intervjuerna och observationerna visade att lärarna har en tydlig bild av vad rumsuppfattning är. 

De ansåg att skogen innehåller en positiv lärmiljö. Lärarnas eget uttryck och positiva attityd 

speglar av sig på barnen och det är viktigt med tanke på det lustfyllda lärandet som en grund för 

utveckling av rumsuppfattning. Tre av lärarna hade förberett aktiviteter i skogen genom att ta 

med sig material dit och detta skapade förväntan hos barnen.  

Begreppen avstånd och orientering blev synliga i aktiviteten med repen med knutar som används 

vid vandringen ut till skogen. Genom att förhålla sig som lärarna gör ger de barnen möjlighet att 

utvecklas i enlighet med det Heiberg Solem och Lie Reikerås (2009) anser att barn behöver 

kunna för att orientera sig i sin vardag och utveckla sin förmåga att hitta till på förhand givna 

ställen. Det får även stöd hos Olsson och Forsbäck (2008) som menar att barn behöver ha en god 

rumsuppfattning för att klara av sin vardag. 

Observationerna visade att lärarna använde sig av skogens variationsrika miljö och de didaktiska 

frågeställningarna som vart, var, vad, hur och varför, för att stödja barnens utveckling av 

rumsuppfattning. Dessa frågor användes i hög grad av läraren då den skulle genomföra 

aktiviteten med orienteringskartan (bilaga 4) där barnen skulle beskriva var de olika 

lekstationerna befann sig i förhållande till varandra och till den plats där barnen befann sig vid 

detta tillfälle. I Förskolans läroplan, (Skolverket 2010) läser vi om de didaktiska 

frågeställningarna var, vad, hur och varför, då det gäller hur verksamhetens innehåll ska planeras 

för barns lärande. Dessa frågor sätter igång processer som får läraren att reflektera och diskutera, 

det gäller hela det pedagogiska arbetet med barnens lärande, som läroplanen beskriver uppdraget, 

där förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna och reflektera, ge 

uttryck för egna uppfattningar och tankar, ställa frågor och argumentera (Skolverket 2010). 

I intervjun uttryckte en lärare vikten av att använda sig av frågor och lägesord för att barnen ska 

bli vana vid begreppen och få begreppsbilden förtydligad och att förstå innebörden av ordet. 

Genom att samtala och ställa frågor kring det som barnen konkret upplevde under vandringen till 

skogen, knöt lärarna an till de tidigare erfarenheterna som barnen gjort under året som gått, då de 

exempelvis stannade vid ett träd som de ”adopterat” och kallade för sitt. Ahlberg (2000) 

beskriver utomhusmiljön där barnen kan lära sig att se avstånd mellan dem själva i förhållande 

till träden och deras förhållande till varandra som ypperlig. 

Björklund (2008) skriver att vuxna kan stödja barnens begreppsbildning genom att ge dem 

uppdrag som innebär att placera ut föremål och sedan låt barnen beskriva var befinner sig i 

förhållande till varandra. På detta sätt agerade en av lärarna, då denne i sin planerade aktivitet tog 

fram en tygduk ur sin ryggsäck och bredde ut i mossan framför de sittande barnen. Därefter gav 

läraren barnen i uppgift att hämta föremål ifrån skogen som var ex. ”Större än”, ”Bredare än”, 

”Som sitter högt upp” eller ”Grävts upp ur marken”. När barnen kom tillbaka med sina olika 

föremål, gav läraren var och en i uppgift att placera sitt föremål i relation till något annat på 

duken. Lärarens agerande i aktiviteten i sin helhet gav stöd åt utvecklingen av begreppen 

avstånd, bredd, djup, slutenhet och höjd. 
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Observationerna visade att barnen hade rikliga tillfällen att utveckla sin rumsuppfattning i 

skogen, lärarna agerade utifrån barnens tidigare erfarenheter för att kunna utmana dem 

ytterligare. Både i den planerade aktiviteten och i barnens spontana lek fanns det sammantaget 

rikliga möjligheter att använda uterummet till lekar samt motoriska och kognitiva utmaningar. 

Observationerna på tre av förskolorna visade att barnen fick goda tillfällen att utveckla sin 

rumsuppfattning i skogen utifrån de planerade aktiviteter som förekom. Heiberg Solem och Lie 

Reikerås (2009) bekräftar att läraren har en viktig roll i stödet de ger barnen då de gör sitt val av 

aktiviteter i förhållande till barnets utveckling.  

 

För att bli förtrogna med nya kunskaper behöver barnen få möjlighet att upprepa momenten vid 

flertalet tillfällen, skriver Ericsson (2004). Intervjuerna med lärarna bekräftade att deras 

inställning till detta var densamma som Ericsson uttryckte. Observationer av lärarnas agerande i 

skogen visade att de byggde aktiviteterna på barnens tidigare erfarenheter dvs. där fanns en 

kontinuitet i lärarnas agerande.  

Vid observationerna blev det tydligt att barnens möjlighet till spontan lek ger dem gott om 

tillfällen att själva utveckla sin rumsuppfattning. I enlighet med det Öhman och Sundberg (2004) 

beskriver, behöver läraren ge barnen tillfällen att själva bestämma över sin tid i skogen. 

Gemensamt för tre av förskolorna är att lärarnas aktiviteter bygger på det lilla rummet i den 

större miljön skogen, det ger barnen möjlighet att få ta del av olika varianter av rumsliga miljöer. 

Detta stämmer överens med de exempel som Heiberg Solem och Lie Reikerås (2009) ger, när de 

beskriver hur barnen utforskar skogens hemliga rum som kan vara en större grop, en trädkoja 

eller stenröse.  

6.2 Varför har lärarna valt skogen som inspirationskälla till rumsuppfattning 

Intervjuerna och samtalen med lärarna på de fyra förskolorna visade att valet av skogen som 

inspirationskälla utgick ifrån ett personligt intresse av skog och natur. Någon av lärarna hade 

utvecklat intresse för detsamma genom arbetslagets gemensamma arbetsmetoder med 

naturpedagogik och på så sätt utvidgades intresset för skogen som inspirationskälla. Gemensamt 

för alla lärarna var att de uppskattade och menade att skogens stora ytor gav goda möjligheter till 

större rörelselekar, att alla barn fick gott om plats för sina olika lekar. Heiberg Solem och Lie 

Reikerås (2009) menar att utomhuslekarna intar en särställning på grund av sina stora ytor då det 

gäller utvecklingen av rumsuppfattning.  

Samtliga lärare ansåg att de behöver få förnyade och djupare kunskaper inom området 

rumsuppfattning. Lärarna uttryckte att rumsuppfattningen lätt försvinner i matematikbegreppet 

som helhet. Tre av lärarna beskrev en kontinuitet i sitt arbete med rumsuppfattning i skogen. Den 

fjärde läraren ansåg att arbete med rumsuppfattning är viktigt men arbetar inte kontinuerligt med 

det för tillfället.  

 

Av de tre lärare som tog sig till skogen regelbundet fanns det ett genuint personligt intresse för 

vistelse i skogen hos två av dem. Där var det tydligt att lärarna hade tänkt igenom var och hur de 

ansåg att rumsuppfattning utvecklades bra för barnen. Enligt Dahlgren och Szczepanski (2004) 

påverkar lärarens syn och sättet på hur de lär ut barnens möjligheter att skapa sig nya 

erfarenheter. Alla lärare berättade om skogen som en innehållsrik miljö för kunskapsinhämtande 

av rumsuppfattning, då skogens alla möjligheter skapar lärandetillfällen. Lärarna valde skogen 

som inspiration på grund av dess variationsrikedom av miljön, som ger en mångfald av 

möjligheter att utveckla rumsuppfattning. Detta styrks av Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1999) som påpekar att uterummet är så mycket större, med stora variationsrika möjligheter.  
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Vid observationerna förekom gott om tid för barnen att själva välja aktiviteter som hjälper dem 

att utveckla sin rumsuppfattning. Den skogsmiljö barnen vistades i gav dem utmaningar i 

samspel med lärarnas planerade aktiviteter. Intervjuerna visade på att lärarna ansåg att både den 

kognintiva och motoriska utvecklingen inom rumsuppfattning förstärks när barnen får arbeta och 

vistas i skogen. Detta får ett stöd i det Heiberg Solem och Lie Reikerås (2009) beskriver när de 

menar att barnets motoriska utveckling är en förutsättning för inlärningen av rumsuppfattning. 

Lärarna ansåg att alla sinnen kan användas och utvecklas i skogen, de menade att även ljuden i 

skogen användes för utveckling av rumsuppfattning. Begrepp som orientering kan användas då 

de ska beskriva varifrån fågelsången kommer eller var fågeln befinner sig.  

 

Flera av lärarna beskrev i intervjuerna att skogen inspirerar till utveckling av rumsuppfattning på 

grund av dess föränderlighet bl.a. genom årstidsväxlingarna. På så sätt finner läraren nya 

möjligheter att vidga kunskaperna i rumsuppfattning, så som Vygotskij (2006) beskriver i 

begreppet den proximala utvecklingszonen, där utmaningen ligger en kunskapsnivå högre än där 

barnet befinner sig.  

6.3 Vilka möjligheter ger miljön i skogen barnen att utveckla sin rumsuppfattning  

Lärarnas inställning var att skogens miljö utmanar barnens kreativa tänkande och ger utrymme 

för fantasin. Lärarna menade att skogsmiljön gör att barnen får möjlighet att lösa problem, vilket 

utmanar barnens tankar. De menar att skogens föränderliga miljö skapar förutsättningar för 

sinnena att utvecklas. Enligt Heiberg Solem och Lie Reikerås (2009) är rumsuppfattningen viktig 

för barnen för att kunna orientera sig i miljön, kunna lösa problemet med att ta sig förbi ett 

hinder för att nå ett föremål eller en plats.  

Samtliga lärare ansåg att skogen är en viktig plats för den motoriska utvecklingen i och med att 

den erbjuder en kuperad terräng. Det visades i observationen att genom att använda en 

utmanande väg till skogen gav lärarna barnen tillfälle att utöva flertalet av de begrepp inom 

rumsuppfattningen som studerades. Skogens skiftande natur med nivåskillnader, snårighet, 

öppen yta och små naturliga rum skapade en mångfald av utmaningar för barnen. I övriga 

aktiviteter fanns flera av de begrepp inom rumsuppfattningen som fokuseras i den här 

undersökningen. Årstidväxlingen gör att miljön ständigt förändras och nya utmaningar skapas.  

Observationerna visade att barnen hade en tydlig möjlighet att utveckla sin rumsuppfattning i de 

begrepp som fokuserades i de planerade aktiviteterna. Öhman och Sundberg (2004) menar att 

barnen behöver egen tid i skogen för att få en insikt om sin kropp och dess funktioner. Vidare 

anser de att lärarna kan skapa möjligheter för barnen att få denna tid. I tre av grupperna som 

observerades hade lärarna planerat in tid för barnens spontana lek där miljön i skogen gav 

möjlighet till barnens utveckling i sin rumsuppfattning.  

I skogen fanns ordentligt med utrymme där alla barn kunde få plats. Skogens miljö var 

variationsrik och det gav en mångfald av möjligheter. Den gav också möjligheter, oavsett åldern 

på de barnen som observerades, att utveckla sin rumsuppfattning. Genom skogens lukter, ljud, 

smaker, strukturer, färger och former fanns möjlighet till en kognintiv utveckling hos barnen. Ett 

exempel på detta är när vattnet sluter sig runt barnets hand. Det stödjer Persson (2006) då hon 

menar att barnet använder hela sin kropp och alla sina sinnen för att kunna utveckla sin 

rumsuppfattning barnen använder sin känsel i händerna, barnet känner då att föremålen har olika 

struktur och form.  



21 
 

 

 
                                                    Bild 6. Stenrum         Foto: A. Aurén-Gustafsson 

I skogens miljöer fanns möjligheter för barnen att uppleva en mångfald av små utrymmen och 

håligheter (se bild 6), där barnens motoriska färdigheter fick möjligheter förstärkas och utvecklas 

genom de planerade aktiviteterna och i barnens fria lek. Heiberg Solem och Lie Reikerås (2009) 

skriver att en förutsättning för att utveckla kunskap i begreppen rumsuppfattning är även en 

stimulering i utveckling av motoriken.  
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7. Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuterar vi de resultat vi har fått fram under de intervjuer och observationer vi 

har genomfört. Slutligen skriver vi även den slutsats vi har kommit fram till under arbetets gång. 

7.1 Metoddiskussion 
 

Vår intention var från början att undersöka hur olika förskolor använde skogen som inspiration 

för att utveckla matematikförståelse. Det framstod snart att undersökningsområdet var för 

omfattande. Efter rekommendation från vår handledare, begränsade vi vår studie till ett av 

begreppen inom matematikområdet; rumsuppfattning. I vår självständiga studie har vi valt ämne, 

problemformulering, litteratur och två tillvägagångssätt utifrån eget intresse, därefter har vi 

analyserat, utvärderat och dragit slutsatser av det vi funnit. Jörgensen Stray och Rienecker (2008) 

skriver att det utgör en självständig studie.  

 

När vi planerade vår undersökning var vår tanke att vi skulle genomföra intervjuer med ett flertal 

lärare angående rumsuppfattning i skogen. Vi bestämde genom inrådan från vår handledare att 

även genomföra observationer för att se om det lärarna sa i intervjuerna faktiskt gav genomslag i 

verksamheten. Vår upplevelse är att det tillvägagångssättet gav en större bredd i vår 

undersökning och det resultat vi kom fram till. I och med den större tidsåtgången det skulle 

medföra med ett flertal intervjuer och observationer var det praktiskt att minska ner antalet 

intervjuer och observationer till fyra stycken, två var, vilket visade sig vara ett, i vårt tycke, 

lagom antal.  

 

Vi reflekterade och värderade noggrant de frågor vi ville använda i våra intervjuer för att de 

skulle ge svar på det vi ville undersöka i vår studie. Vi tyckte att frågorna i sin helhet fungerade 

bra. Två av dessa hade behövt en utförligare förklaring i text, det förstod vi när svaren kom oss 

tillhanda. En provintervju hade även varit till stöd för oss med tanke på vår säkerhet runt 

frågorna och lärarnas förståelse för dessa. Vi genomförde intervjuer och observationer var för 

sig, då vi bor långt ifrån varandra. Det hade varit värdefullt om vi båda två varit med på alla 

intervjuer och observationer. Det hade underlättat och möjligtvis även bidragit till ett fylligare 

material att analysera och diskutera, då vi eventuellt hade fått fler infallsvinklar att bearbeta. 

 

Observationschemat vi använde oss av i skogen gjorde att vi fick en bättre möjlighet att se och 

dokumentera lärarnas planerade aktivitet och barnens spontana lek. Valet av begrepp som vi har 

hämtat från Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) var tydlig och klargjorde området 

rumsuppfattning för oss, det medverkade till att vi ville använda oss av just den indelningen när 

vi genomförde observationerna. Vi valde även att sammanföra några begrepp som vi i vår 

tolkning ansåg var snarlika för att inte observationsschemat skulle bli alltför omfattande. Om 

samma undersökning genomförs av en annan forskare är vi medvetna om att detta är vår tolkning 

av ämnesindelningen och att andra forskare möjligtvis skulle fokusera på en annan indelning.  

 

Vi observerade lärarna och barnen i grupp. Gruppernas storlek varierade beroende på åldern på 

barnen samt antalet lärare som deltog vid observationerna. Vi noterade att gruppstorleken vid 

observationerna påverkade hur väl vi hann med att observera och dokumentera aktiviteterna. Här 

hade vi i diskussionen med de lärare vi skulle följa kunnat föreslå att ett mindre antal barn skulle 

vare med vid aktiviteterna i skogen, för att vi skulle få en bättre överblick över vad flertalet av 
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barnen var med om i fråga om rumsuppfattning i skogen. Vid de grupper som hade ett mindre 

antal barn var det lättare att fördjupa observationerna. Björklund (2008) menar att barnens 

gemensamma erfarenhet av rumsuppfattning ska fokuseras, för att ge dem största möjlighet för 

meningskapande. För att ta till vara varje barns erfarenhet, är en mindre grupp med barn att 

föredra. Samtidigt upplevde vi att i de grupper med ett större antal barn, fanns fler aktiva lärare 

vilket gav oss en möjlighet att ta del av fler lärares erfarenheter av skogen som inspiration för 

utveckling av rumsuppfattning. Det innebär att det är svårt att säga vilket som är att föredra ur ett 

undersökningsperspektiv. 

 

Tidpunkten för undersökningen är en viktig faktor för tillängligheten av respondenter. Det hade 

varit önskvärt att genomföra undersökningen under hösten eller våren och inte i anslutning till 

sommarverksamheten på förskolorna. Det har försvårat möjligheten att boka in tid för besöket 

samtidigt som vi kände oss lite stressade att hinna med innan barnen och lärarna gick på 

sommarledighet. Tidpunkt på dagen, klockan nio på förmiddagen, upplevde vi var för tidigt på 

två av förskolorna eftersom lärarna inte hade hunnit förbereda sig för skogens besök utan vi fick 

vänta in dem medan de samlade ihop materialet. Vi uppmärksammade på två förskolor att 

läraren var ensam i arbetet och inte fick någon uppbackning av sina kollegor.  

 

Som intervjuare och observatörer sätter vi vår egen prägel vid intervjuerna och observationerna, 

vilket gör att resultaten kan se olika ut trots de gemensamt utarbetade mallarna. 

Förutsättningarna har varierat genom barngruppens storlek och antal medverkande lärare. Vi är 

medvetna om att en liknande undersökning vid ett annat tillfälle skulle fånga upp andra 

situationer och möjligtvis ge ett annat resultat. 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Lärarnas agerande för att stödja barnens utveckling av rumsuppfattning 
 

Både i observationen och i intervjuerna såg vi att lärarna arbetade aktivt och medvetet med 

rumsuppfattningens begrepp både i planerade lekar och i planerade aktiviteter som till exempel 

med orienteringskartan (se bilaga 4), där barnen uppvisade en förtrogenhet med skogens olika 

rum och var deras placering var i förhållande till varandra. Den förtrogenheten visade sig som ett 

resultat, menar vi, då läraren bad barnen att rita in på kartan var ex. hålstubben befann sig i 

förhållande till övriga föremål i skogen. Barnet fick dessutom visa med kroppen var denna 

befann sig genom att springa dit och peka ut platsen för de andra barnen.  

Vid observationerna kunde vi notera att svårighetsgraden på aktiviteter växlades utifrån barnens 

utvecklingsnivå, tidigare erfarenheter togs tillvara och barnen utmanades utifrån deras proximala 

utvecklingzon i enlighet med Vyotskijs (2006) teori. Ett resultat av det förhållningssättet hos 

lärarna, blev att de lite äldre barnen delade med sig av sina erfarenheter till de yngre, genom att 

beskriva med lägesord och att peka och visa med kroppen var i skogen föremål befann sig. Detta 

uttryck från de äldre barnen visar att de var bekanta med skogens olika platser för lek och 

aktivitet och kunde orientera sig i förhållande till varandra. Vi upplevde också att barnen hade en 

delaktighet i det som skedde i skogen, barnen var med och styrde de lekar som var planerade. 

Av de begrepp som vi valde att fokusera på kunde vi se att några av lärarna medvetet eller 

omedvetet använde sig av samtliga begrepp, då de vistades i skogen tillsammans med barnen. Vi 

observerade att dessa lärarna använde lägesorden och begreppen i rumsuppfattning när de hade 

planerade aktiviteter med barnen, även i den spontana leken använde lärarna och barnen 

begreppen. Vi menar att barnen får tillägna sig många matematiska moment när de är i skogen 
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tillsammans. Vi såg att barnen tog tillvara de kunskaper de fick tillägna sig under lärarens 

planerade aktiviteter då de själva i sin spontana lek fortsatte med lekarna och även modifierade 

dem något. Det visar att lärarnas medvetna användande av den rumsliga miljön skapar goda 

förutsättningar för barnens egna fantasier och lekar i dessa miljöer. Resultatet av det visar att 

barnen fångat upp matematikbegreppen och lärt sig att använda dem i sitt sammanhang. Det 

skapar en tydligare begreppsbild och utgör en grund för fortsatt begreppsutveckling inom 

området.  

Lärarna menade att barnens kognitiva utveckling förstärktes genom de sinnesförnimmelser de 

fick i skogen, barnen får tillgång till de föränderliga miljöer som finns där. Barnen fick även 

tillgång till problemlösningssituationer, där de själva fick komma på hur de ska ta sig upp för till 

exempel en brant stigning. Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) påpekar att läraren skapar 

utmaningar som bygger på barnets tidigare erfarenheter, läraren behöver även sätta sig in i hur 

barnen tänker och utmana dem i deras utforskande. 

Två av lärarna ägde kunskaper om begreppet rumsuppfattning. Innebörden av begrepp och 

lägesord hade de insikt om och använde i aktiviteterna med barnen, både i den planerade 

aktiviteten och i den spontana leken. Lärarna ansåg att rumsuppfattning är viktig för barnen. En 

lärare uttryckte i intervjun att den inte hade tänkt så mycket, om än alls, på rumsuppfattning 

inom matematikområdet.  

Vi noterade att själva begreppet rumsuppfattning inte var ett ord som användes ofta av dessa två 

lärarna vi observerade, inte heller använde de här lärarna ord på de sex begreppen (avstånd, 

bredd, djup, orientering, slutenhet och rörelse) vi fokuserat på, i samspelet med barnen i någon 

utsträckning. En effekt av våra besök har blivit ett ökat intresse för begreppet rumsuppfattning 

och en önskan om att ytterligare fördjupa sina kunskaper bland de deltagagande lärarna. För att 

lärandeprocessen ska framskrida, måste som utgångspunkt en gemensam hållpunkt finnas, 

skriver Björklund (2008). 

Vi kan se vikten av att lärarna börjar använda sig av rumsuppfattning som begrepp för att ge 

barnen innebörden inför deras framtida matematikkunskaper. Vi kan också se att diskussioner i 

lärarlagen om rumsuppfattning och vad det innefattar behövs för att sprida kunskaper som 

kommer barnen tillgodo. 

7.2.2 Lärarnas val av skogen som inspirationskälla till rumsuppfattning 
 

Det personliga intresset och attityden till skogen som inspiration och bra miljö för 

rumuppfattning är av stor betydelse. Två av fyra lärare uttryckte personligt intresse och de hade 

många planerade aktiviteter i skogen, men även stort utrymme för den spontana leken. Ett 

resultat av det personliga intresset visade sig i hur ofta det gavs tillfälle att gå till skogen. Vid två 

av fyra förskolor var läraren ensam med barngruppen då vi besökte dem. En av dessa uttryckte 

ett starkt intresse för skogen och gick därför ändå till skogen med barnen och hade både planerad 

aktivitet och utrymme för spontan lek. Vi kan se ett värde i att vara fler än en lärare vid besöket i 

skogen, en fördel är även att barngruppen inte är så stor.  

Den reviderade Läroplanen, (Skolverket 2010) beskriver att både förhållningssätt och arbetssätt 

styrs av de värden och synsätt som läraren bär på, vilket påverkar mötet med barnen. Det 

personliga intresset hos den enskilde läraren, resulterade i att denne läste litteratur och gick 

kurser för sin egen förkovran och kompetensutveckling i ämnet. Det i sin tur resulterade i att 

barnen fick del av den kunskapen. Kunskapen visade sig i våra observationer och intervjuer då 

läraren kunde uttrycka att hon fått lära sig olika moment från kurser hon deltagit i. Det 
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personliga intresset ger läraren lust och glädje i arbetet. Vi kunde i våra observationer se att 

barnen hade roligt i skogen, som det står i Läroplanen, (Skolverket 2010) ”verksamheten ska 

vara rolig, trygg och lärorik” (Skolverket 2010:5). Skogen var ett naurligt val och fungerade som 

ytterligare ett förskolerum. ” 

Resultatet av att använda skogen blev att lärarna hade lättare att utveckla barnens kunskaper i 

rumsuppfattning. Det var enkelt att konkretisera begreppen i skogens miljö, menade de. Lärarna 

valde även skogsmiljön för att barnen rör sig mer där, alla får plats och det blir färre konflikter 

menade man. Vi kunde se att skogen verkligen gav utrymme för alla barn att springa, leka och 

stoja runt. De olika miljöerna i skogen ger samtliga barn, oavsett ålder och kön, ständigt nya 

utmaningar och möjligheter att utveckla sin rumsuppfattning. Andersson & Rydberg (2005) 

skriver att forskning visade att barn som leker utomhus var friskare, hade bättre 

koncentrationsförmåga och hade mer utvecklad lek och motorik, än barn i iordningsställda 

lekytor i traditionell förskolemiljö. Vi observerade att barnen lekte oavbrutet i sin spontana lek i 

skogen.  

De skogsmiljöer och det arbetssätt som lärarna visade i observationerna skapar kognitiva, 

motoriska och matematiska utmaningar för barnen oavsett ålder och kön. I den reviderade 

Läroplanen, (Skolverket 2010) läser vi att förskolans miljö ska vara öppen, innehållsrik och 

inbjudande och verksamheten ska stimulera och utmana barnets utveckling och lärande. Skogens 

miljö och verksamheten däri ger det resultat som läroplanen beskriver, menar lärarna i våra 

förskolor. Det vi såg i våra observationer var att lärarna hade adekvata aktiviteter som väl 

uppfyllde Läroplanens mål, (Skolverket 2010) inom matematiken. 

7.2.3 Skogens möjligheter för barnen att utveckla sin rumsuppfattning 
 

I vår undersökning kunde vi se att skogens miljö gav väldigt bra tillfällen för barnen att kunna 

tillägna sig rumsuppfattning. Vi upplevde att den stora fria ytan gav barnen möjligheter att 

springa obehindrat, samtidigt som det fanns håligheter som gjorde att barnen var tvugna att göra 

sig väldigt små för att komma in. Skogens stora ytor gjorde det möjligt för barnen att springa 

långt, då inga väggar tog emot, såsom hade varit fallet i inomhusmiljön. När barnen är riktigt 

små lär de sig att orientera sig i rummet inomhus, men när barnen blivit lite äldre finns behov av 

orientering som begrepp stora ytor. Barnen fick möjlighet att springa upp och ner för berg, hoppa 

över trädstockar, ligga på mage och försöka fånga grodyngel samtidigt som vattnet omslöt deras 

händer. Vilket får stöd i det Heiberg Solem och Lie Reikerås (2009) skriver att skogen innehåller 

flertalet utmaningar för barnen där de kan utveckla sin rumsuppfattning.   

Vygotskij (2006) skriver, att ju mer barnen har upplevt och tillägnat sig av verklighetselement, 

desto produktivare blir fantasin dvs. fantasin får mer material att bygga vidare på. Skogen gav 

fantasin och det kreativa tänkandet utrymme och utmaningar. Kojbygget som var ständigt 

pågående och som förändrades över tid skapade en fast punkt för barnen och var någonting som 

de kunde återkomma till och fortsätta bygga på. Skogens möjligheter och förmåga att förändras i 

sin miljö och att utmana barnens fantasi och kreativa tänkande, gav barnen många tillfällen att 

utveckla sin rumsuppfattning, visade våra observationer och intervjuer. Det fanns ständigt nytt 

material att ta till i skogen då grenar hade blåst ner som bidrog till att kojbygget kunde utökas. I 

kurragömmaleken upptäckte barnen att det fanns många olika små rum i det stora rummet som 

skogen innebär och var och en hittade sitt eget gömställe. När ett av barnen hittade en glaskula i 

skogen uppkom genast frågan vad de skulle göra med denna.  
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Barnets fantasi utmanades och av skogens mjuka golv, marken, grävdes en liten grop som fick 

bli ett gömställe för kulan. Därefter uppkom frågan hur de skulle hitta tillbaka till skatten, svaret 

och resultatet blev en inritad väg på orienteringskartan fram till skatten (se bilaga 4). Barnens 

problemlösande förmåga blir i det här exemplet tydligt och deras kognitiva utveckling utmanas 

positivt.    

Rumsuppfattning kan beskrivas med Björklunds (2008) ord, som barnens egen relation och 

position till ett föremål. Exempelvis såg vi när barnen var vid kärret och letar efter vatteninsekter 

i det våta kalla vattnet som slöt sig kring barnens händer, att de gjorde många upplevelser av 

vattnets närhet (in på bara skinnet) och slutenhet. Sinnesupplevelsen av det våta kalla vattnet var 

med och förstärkte upplevelsen.  

Vi observerade vid ett tillfälle i en av de planerade aktiviteterna, att ett av barnen hämtade ett 

flikbladigt löv, vars flikar hade rullat ihop sig så att bladet storleksmässigt såg litet ut. Uppdraget 

barnen fått av läraren, var att hämta något i skogen som var större än deras hand. När alla barnen 

samlades runt läraren och visade sina hämtade saker från skogen, frågade läraren barnet med 

flikbladet om detta var större än barnets hand. Barnet svarade ”ja”, men några av de övriga 

barnen sa ”nej”. Läraren bad barnet att visa och förklara, denna vecklade ut alla flikarna på 

bladet och då såg alla att det blev större än barnets hand. Här upplevde vi att barnet i samspel 

med både sina kamrater och med läraren kunde utmana både sig själv och de övriga deltagarna.  

Det är i situationer som ovan som naturens material i sig själv skapar utmaningar till barnen. Vi 

anser att vi fick se mycket i skogen som hjälpte barnen att öva på och tillgodogöra sig 

rumsuppfattning. Vi kan därför säga att skogens olika skiftande miljöer som är i ständig 

förändring tillför mycket till rumsuppfattningen inom matematiken. Det gäller bara för läraren att 

ta till sig av allt som skogen ger. 

Genom den reviderade läroplanen, (Skolverket 2010) förstärks lärarens uppdrag då det gäller 

bland annat rumsuppfattning. Vi anser att det vore ypperligt om fler lärare kunde få en insikt i  

den unika skogsmiljön och dess möjligheter till att arbeta med rumsuppfattning tillsammans med 

barnen. Vår upplevelse är att alla barn borde få ha tillgång till en skogsmiljö och få ta del av de 

utmaningar som skogen kan ge i form av rumsuppfattning. 

7.3 Slutsats 
 

Barnen fick många tillfällen att träna på sin rumsuppfattning i skogen inom alla de begrepp som 

vi har valt att ta med i vår undersökning. Skogens möjligheter är som vi kan se det oerhört stora 

för barnen att utveckla sin rumsuppfattning. Skogens variationsrika miljö skapar ständigt nya 

utmaningar för barnens lärande, dessutom förstärks upplevelserna av de fem sinnena; smak, syn, 

känsel, lukt och hörsel.  

 

Den motoriska träning som skogsvistelsen ger, har en positiv påverkan på barnens lärprocesser 

bl.a. i rumsuppfattningen, som gynnas av skogens stora utrymmen. Lärarna tyckte att ämnet 

rumsuppfattning var viktigt men några upplevde osäkerhet på vad rumsuppfattning som 

fristående begrepp från matematiken innebar och önskade att utveckla sina kunskaper i ämnet. 

De ville ge barnen fler utmaningar i rumsuppfattning i skogen.  

 

Baserat på våra frågeställningar har vi fått fram att varje barn får plats i skogen, även de barn 

som inte är vana att ta för sig, oavsett barnets personlighet. Då materialet i skogen inte är riktat 

för en bestämd lek, appellerar det till att utveckla fantasi och kreativitet hos lärarna och det 
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enskilda barnet. Lärarnas aktiva medvetna arbete med rumsuppfattning gynnar alla barn oavsett 

förmåga, personlighet, rörelsemönster, kön och ålder.  

7.4 Förslag till vidare forskning 
 

I vår undersökning upptäckte vi att skillnaderna i förutsättningar i de olika arbetslagen var stora. 

På två av förskolorna var samtliga lärare aktiva och intresserade av arbetet i skogen. På de andra 

två förskolorna gick läraren ensam till skogen tillsammans med barnen. Antalet barn varierade 

från fem små barn till tio stora förskolebarn för de lärare som gick ensamma till skogen. Vi 

kunde i den här undersökningen se att barnen gynnades av att vara tillsammans med hela 

arbetslag som intresserade sig för och var aktivt delaktiga i arbetet med rumsuppfattning i 

skogen. För att få en tydligare bild av detta problemområde skulle en tänkbar fortsatt 

undersökning vara: Vad betyder arbetslagets gemensamma insats för barnens utveckling av 

rumsuppfattning i skogen? 
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Bilagor 1-5 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

1. Vad lägger du in i begreppet rumsuppfattning? 

2. Hur arbetar ni med rumsuppfattning i skogen? 

 Kan du ge några exempel på vad ni gör 

 Är arbetet aktivt och medvetet 

3. Hur tror du att miljön i skogen påverkar barnens utveckling av rumsuppfattning? 

4. Hur viktig anser du att miljön i skogen är för barns motoriska utveckling? 

 Kan du ge exempel på aktiviteter som ni utför tillsammans som gynnar barnens 

motoriska utveckling inom rumsuppfattningen 

5. Anser du att du behöver mer kunskap om rumsuppfattning och dess betydelse för 

barns utveckling? 

6. Varför har ni valt skogen som inspirationskälla till rumsuppfattning? 

7. Vilka teoretiska bakgrunder har ni anammat för arbetet i skogen? 

8. Finns det en kontinuitet i er planering för rumsuppfattningsarbetet? 

9. Hur ofta arbetar ni med rumsuppfattning i skogen? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. Observationsschema 

Observationsschema rumsuppfattning i skogen (Anette och Doris) 

Vilket begrepp Hur/vad – planerad 

aktivitet  
Hur/vad – barnens 

spontana lek  

Slutenhet – innanför, 

utanför 
Skapande av rum – försvinna, komma 

tillbaka. 

Rumslig slutenhet och storlek 

  

Orientering- placering, 

riktning 
Inre karta, ordningsföljd 

  

Djup – höjd 
Klättra   

Rörelse – fart 
Hoppa – snurra – gunga - springa   

Avstånd – horisontell 

riktning 
Trångt - öppet 

  

Avstånd – vertikal 

riktning 
Böja sig – sträcka sig 

  

Bredd 
Trångt  öppet   

 

 

 

 



 

Bilaga 3. Föräldramedgivande till observation 

 

Hej. 

Vi är två lärarstudenter, Anette Aurén-Gustafsson och Doris Nordström, som studerar på distans 

vid Linnéuniversitetet i Växjö med inriktning mot förskola och förskoleklass. Vi skriver nu vårt 

examensarbete tillsammans i ämnet matematik med inriktning mot rumsuppfattning i skogsmiljö. 

För att möjliggöra examensarbetet behöver vi genomföra undersökningar på fyra förskolor för att 

se hur arbetet med rumsuppfattning sker ute i verksamheten. I undersökningen behöver vi 

genomföra intervjuer med pedagoger och observationer av pedagoger och barn i verksamheten. 

Undersökningen går till så att vi kommer ut till förskolan en förmiddag och intervjuar en 

pedagog och följer med till skogen och gör observationer av pedagoger och barn. 

Observationerna kommer att ske i en för barnen bekant och vardaglig miljö och kommer att ske 

utifrån gruppen, inga enskilda observationer kommer att ske, ej heller några intervjuer med 

barnen. Observationsmaterialet kommer att vara konfidentiellt och inga fotografier kommer att 

tas. Vi har fått tillstånd av lärarna på er förskola att genomföra intervjuer, vi behöver nu ert 

medgivande att genomföra observationer av era barn för att kunna genomföra denna 

undersökning. 

Om ni har några frågor kring vår undersökning är ni välkomna att ringa till någon av oss. 

Anette Aurén-Gustafsson, (Ort) xxxxxx 

Doris Nordström, (Ort) xxxxxxx 

Med vänliga hälsningar 

Anette Aurén-Gustafsson och Doris 

Nordström 

Härmed ger jag mitt tillstånd till ovanstående observation 

 

Ort och datum............................................................................................................... 

 

Barnets/Barnens namn .............................................................................................. 

 

Namnunderskrift………………………………………………………………………….. 



 

Bilaga 4. Orienteringskarta 

 

 

 



 

Bilaga 5. Stapeldiagram utifrån observationsschemat 

 

Diagram 2-7 är en sammanställning av våra observationer utifrån begreppen  

 slutenhet 

 orientering 

 djup 

 rörelse 

 avstånd   

 bredd 

Diagram 2: Slutenhet 
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Diagram 3: Orientering 

 

 

 

Diagram 4: Djup 
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Diagram 5: Rörelse 

 

 

Diagram 6: Avstånd 
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Diagram 7: Bredd 
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