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Sammanfattning: Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka hur pedagoger på 

småbarnsavdelning beskriver att de arbetar för att uppmärksamma och synliggöra barnens 

rumsuppfattning. Studien har två huvudsakliga frågeställningar: Vilken betydelse har 

rumsuppfattningsförmåga för barns matematiska utveckling samt hur arbetar pedagogerna 

för att utveckla barns rumsuppfattning i förskolans verksamhet. Som datainsamlingsmetod 

användes en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer. Fem pedagoger från 

slumpmässigt valda förskolor har deltagit i studien. Studien har sin grund i den 

fenomenografiska forskningsansatsen som fokuserar på att undersöka olika uppfattningar av 

ett fenomen, i detta fall rumsuppfattning. Studien har sedan analyserats och bearbetats enligt 

fenomenografins tillvägagångssätt för analyser som följer en viss ordning i fyra steg. 

Resultatet visar på att arbetet med rumsuppfattning är något som sällan förekommer i 

förskolan och att personalen visar på och uttrycker sin brist i kunskap om detta. 
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Summary:  The main purpose of this study is to examine how teachers in the toddler section 

describes the work to highlight and make visible children's spatial awareness. The study has 

two main questions: how important is the spatial perception of children's mathematical 

development and how teachers work to develop children's spatial awareness in preschool. As 

a data collection method, a qualitative research method in the form of interviews was used. 

Five teachers from randomly selected preschools participated in the study. The study is based 

on the phenomenographic research approach that focuses on examining the different 

conceptions of a phenomenon, in this case spatial awareness. The study was then analyzed 

and processed according to the fenomenographic approach to the analysis that follows a 

specific sequence of four steps. The results show that the work on spatial awareness is 

something that rarely occurs in preschool and that the staff demonstrates and expresses his 

lack of knowledge about this. 
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1 Bakgrund 
På senare år har jag utvecklat ett intresse för de yngsta barnen i förskolan. Deras rätt till att få 

en bra verksamhet på förskolan från början är viktigt för mig. Ibland kan vi höra om de som 

tycker att småbarnsavdelningar inte skall innehålla någon konkret pedagogik utan på 

förskolan skall barnen mest bara vistas medan föräldrarna arbetar. En utvecklad 

rumsuppfattning innebär självkänsla och självförtroende hos barnet som i sin tur leder till att 

barnen vågar testa på och upptäcka nya saker. Att kunna så tidigt som möjligt kunna avgöra 

anstånd och riktning är betydelsefullt för barnens uppfattning av omvärlden.    

Jag funderar mer och mer på vikten av att börja med matematik redan i förskolan. Det handlar 

om att fånga barnens intresse för matematik och deras förmåga att ta tillvara på den 

matematiska utvecklingen. Matematik innebär problemlösning av olika slag och detta är något 

man ser hos barn ständigt.  Samhället kräver allt mer av våra barn de förväntas lära sig 

mycket under de tidiga levnadsåren för att kunna ta till sig än mer kunskap och förskolan 

måste följa detta. Därför är det viktigt att på ett lekfullt och inspirerande sätt kunna förmedla 

kunskap på en anpassad nivå redan på småbarnsavdelningarna. Jag anser också att om man 

introducerar matematik tidigt kan det bidra till att den negativa klang ämnet lätt får minskar.   

Att som pedagog ta tillvara på barnens intresse för matematik och problemlösning är viktigt 

för samspelet och den pedagogiska verksamhet som förskolan bedriver. Ahlberg (2000, s.9) 

skriver följande: ”Barns första möte med matematiken i förskola och skola är betydelsefullt, 

då det kan påverka deras framtida förhållningssätt och möjligheter att lära matematik.”  

Dock är matematik ett omfattande ämne som innehåller många begrepp, jag var tvungen att 

begränsa mig och något som jag har fastnat lite extra för när det gäller de yngsta barnens 

matematikutveckling är rumsuppfattning. Anledningen till detta är en konversation jag hade 

med en pojke jag träffade under min VFU på småbarnsavdelning. Pojken, då 2 år och 6 

månader gammal, satt i en liten rutschkana av plast som fanns inne på avdelningen, just när 

han skulle åka tittar han på mig och säger ”Min mamma kan inte åka i den här, hon är för stor. 

Men jag kan åka i den för jag är liten”. Vi samtalade lite vidare om detta sedan åkte pojken 

ner och konversationen var över. Denna sekvens har jag funderat mycket över, huruvida 

pedagoger tar tillvara på när barnen presenterar tankegångar som denna, glider det förbi 

obemärkt eller ser man ett tillfälle att undersöka rumsuppfattning ytterligare? 

I juli 2011 trädde en reviderad läroplan för svenska förskolan i kraft och i detta styrdokument 

presenteras det förväntade arbetet med matematik som är mycket tydligare och kraven på 

förskolepersonalens pedagogiska medvetenhet har blivit ännu tydligare och specifika 

(Utbildningsdepartementet 2010). 

Jag hävdar att läraryrket är i behov av ett professionellt språk för att kunna benämna sin 

verksamhet både för barnen men också pedagoger emellan. Att fånga barnen där de är och att 
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se till barnets bästa är vanliga fraser förekommande i förskolan men att benämna olika 

fenomen är desto mer sällsynt. Jag upplever att pedagogerna i många fall arbetar med 

fenomenet rumsuppfattning så som det beskrivs i läroplanen men de benämns inte. Därför 

anser jag att förskolan är i behov av att utveckla ett professionellt språk bland annat för att öka 

yrkets status. Det är således inte ”matematiken” som är det centrala i mitt arbete, utan lärares 

kunskaper om fenomen som uttryck för sitt yrkeskunnande. 

1.1 Syfte 
Utifrån studiens bakgrund kommer fokus i den här studien att ligga på pedagogernas kunskap 

om rumsuppfattning och hur de uttrycker att de arbetar för att synliggöra och uppmärksamma 

de minsta barnens rumsuppfattning.  

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger beskriver sitt arbetssätt med barns 

rumsuppfattning på småbarnsavdelning. 

1.2 Frågeställningar 
1. Hur arbetar pedagogerna för att utveckla barns rumsuppfattning i förskolans verksamhet? 

2. Vilken betydelse har rumsuppfattningsförmåga för barns matematiska utveckling?  

1.3 Tidigare forskning 
Följande del behandlar litteratur kring begreppet rumsuppfattning. Jag redogör också 

skillnaderna mellan Lpfö-98 och den reviderade läroplanen Lpfö-98/2010. Med det vill jag 

synliggöra ett större krav som ställs på förskollärare vad gäller matematik idag och hur 

läroplanen numera har blivit mer detaljerad i vissa delar exempelvis matematik som ett av 

målområdena. Vidare redogör jag för hur forskningen ser på barns sätt att skapa, resonera och 

utveckla förmåga att tillgodose sig rumsuppfattning och pedagogers förhållningssätt till det 

matematiska lärandet. 

1.3.1 Matematik i förskolan 

Ahlberg inriktar sig på att studera samspelet mellan individ och miljö i skolsituationer. 

Hennes forskning handlar särskilt om undervisning och lärande i matematik för de yngsta 

barnen. Enligt Ahlberg (2000) fanns det i 1800-talets småbarnsskolor anvisningar om hur 

lärare skulle arbeta med matematik, så som ramsräkning till 100, geometriska former, 

förståelse av almanackan och användningen av klockan är exempel på kunskaper som barnet 

skulle behärska. Barnen skulle vara aktiva i undervisningen och öva olika tekniker, utföra 

handlingar och utveckla sitt matematiska tänkande på så sätt. Ahlberg menar att vi kan se 

likheter med dagens förskola där lek och fantasi är viktiga för barnens tänkande och 

förskoleverksamheten. 

Ahlberg (2000) beskriver att förskollärare har och har haft olika tankar om fenomenet 

matematik i förskolan. Det finns de som inte tyckt att matematik är ett ämne som har i 
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förskolan att göra utan förskolan ska vara en plats där lek är viktigast. En annan åsikt som 

beskrivs är att matematik inte ska introduceras förrän sista året i förskolan i ett 

skolförberedande syfte. Den sista uppfattningen som Ahlberg beskriver är att matematik 

uppkommer av sig själv i vardagen, alltså man behöver inte planera något speciellt för 

matematikinlärning. Det sker när pedagoger och barn dukar och spelar spel exempelvis. 

Ahlberg menar att den matematiska undervisningen är näst intill obefintlig i förskolan och att 

uppfattningen av matematisk undervisning kopplas samman med läroböcker och mer formell 

typ undervisning.  

I slutet av 1900-talet börjar enligt Ahlberg synen på förskola och skola som två helt olika 

instanser ändras och styrdokumenten visar att eftersträvansvärt är en mer koordinerad syn på 

förskola och skola. Dock är det svårt att genomföra praktiskt då många pekar på skillnaden 

hur de är organiserade och att förskolebarnen är för små för att introduceras för skolämnena. 

Förskolan handlade snarare om barns sociala utveckling och skolan om den intellektuella 

utvecklingen. Ahlberg menar att det finns förskollärare som anser att undervisning inte för 

hemma i förskolan utan ska vänta till skolan. Hon förklarar ordet undervisning som ett sätt att 

påverka människor med syfte att lära sig något.    

1.3.2 Begreppet rumsuppfattning 

Reis har undersökt barns matematiserande. Små barns matematik är ett relativt outforskat 

område då man inte ansett att de barnen har det nödvändiga språket. Reis (2011) visar i sin 

studie på ett vidgat matematiskt begrepp och var som innefattas i det matematiska begreppet. 

Hon visar även på matematiken i vardagen för att pedagoger ska kunna utveckla sin kunskap 

och sitt arbete i barngruppen. Hon menar att förmågan att kunna orientera sig i tid och rum är 

en av våra viktigaste insikter. Tidigt utvecklas förmågan att se relationer mellan egna och 

andras placeringar, för att utveckla den förmågan måste man kunna uppfatta rum och dess 

uppbyggnad men även kunna placera sig själv i rummet. I och med detta kan barnet avgöra 

faktorer som riktning, avstånd och läge i relation till sig själv, andra och övriga ting i rummet. 

Även den mer abstrakta delen av rumsuppfattning är viktig att arbeta med. Att barnet får ”inre 

bilder” och relatera till objekt som inte är synliga.  

Rumsuppfattning är även synonymt med begreppet spatial förmåga som enligt 

Nationalencyklopedin förklaras genom människors: 

”Förmåga att lösa uppgifter som avser linjers, ytors och rymders förhållande till varandra. Vid 

sidan om en allmän spatial förmåga har även mer avgränsade spatiala förmågor identifierats, 

såsom visualiseringsförmåga och förmåga att för sin inre syn rotera två- och tredimensionella 

figurer.” (NE, 2012) 

Persson (2006) förklarar rumsuppfattning som ett begrepp som innebär att kunna förstå, 

använda och ta in information om var i rummet barnet eller olika föremål befinner sig i 

förhållande till omgivningen. Bredd, djup, riktningar, orientering, placering, slutenhet och 

rörelse är exempel på begrepp som är betydande för rumsuppfattning enligt Heiberg Solem  



9 

 

och Lie Reikerås (2009). Författarna menar att barn lär sig rumsuppfattning under de första 

åren och även om de inte kan uttrycka och förklara sig verbalt visar de sin uppfattning av 

rummet i handlingar.     

Reis (2011) beskriver barns sätt att ta till sig matematik som ett aktivt samspel mellan barnet 

och dess omvärld genom utforskande sökande efter svar och sammanhang. Samtidigt menar 

hon på att begreppen figur, bakgrund och struktur är något barn bör kunna hantera för att 

urskilja mönster, se sammanhang och ordna. Struktur och samband är två viktiga begrepp för 

ett grundläggande matematiskt kunnande.  

1.3.3 Att utveckla rumsuppfattning 

Reis (2011) använder sig av begreppet matematisera för att beskriva barns matematiska 

inlärningsprocesser så som det sker genom handlingar och processer, lärande i handling, som 

det sker i barnens dagliga rutin.   

Björklund (2012) beskriver matematisk inlärning som en blandning av tre olika 

kunskapsaspekter. Den första är ”factural knowledge” som innefattar talföljden som barn lär 

sig, bland annat genom ramsräkning. Den andra aspekten ”procedural knowledge” beskriver 

hur barn går tillväga för att hitta lösningen på ett problem. Slutligen conceptual knowledge 

som innebär att en person vet och förstår hur en matematisk strategi fungerar, och kan avgöra 

vilken strategi som lämpar sig bäst för ändamålet. Hon menar att det är viktigt för barn att få 

resonera och diskutera om sina resultat och matematiska upptäckter.  

För att utveckla rumsuppfattning menar Persson (2006) att det krävs att barnen utforskar och 

upptäcker. Barn måste skaffa sig erfarenheter och kunskap som är grundläggande för att sedan 

kunna applicera denna kunskap när de ska orientera sig i miljöer, utveckla begrepp och sedan 

använda det i sitt språk. Läge, avstånd och riktning är viktiga komponenter som spelar in i 

barns rumsuppfattning. Att känna igen geometriska former är också en del i att utveckla 

rumsuppfattning, både att beskriva och återskapa.  Persson (2006) beskriver tre aspekter som 

visar på rumsuppfattning genom geometrisk kompetens; 

Inom geometriska objekt, känner igen de geometriska formerna och vet hur de ser ur och är 

”uppbyggda”, alltså att en kvadrat har fyra lika långa sidor och att de bildar en begränsad yta. 

Mellan geometriska objekt, samma former kan ha olika storlek. Hur skiljer sig en kvadrat 

från en rektangel? Olika geometriska ting kan bilda nya former och konstruktioner. 

Mellan geometriska objekt och omvärld, Var i vår omgivning, både inne och ute, kan vi 

hitta geometriska objekt? 

Redan vid födseln börjar rumsuppfattningen att etableras hos barnet, det handlar om beröring, 

ögonkontakt och lokalisera röster i ett rum. (Persson 2006)  
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Även Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) menar att det allra minsta barnet har en 

rumskänsla, bland annat beskriver de osäkerheten hos ett spädbarn som ligger på en öppen 

yta. Barnet är vant vid att ha ett trångt och begränsat utrymme att utnyttja. De menar också på 

att spädbarn skaffar sig upplevelser av både rörelse (åka barnvagn och bil) och perspektiv 

(befinner sig på olika höjder, golvet, famnen och skötbordet) i sin vardag. 

Persson (2006) presenterar även sex aspekter som är betydande för barns utveckling av 

rumsuppfattning; 

Koordination 

Ögonens och kroppens samverkan är betydande vid genomförande av olika rörelser. En 

utvecklad motorik gör att inte allt fokus ligger på själva rörelsen utan målet med rörelsen.  

Bakgrund 

Det är nödvändigt att skilja ett föremål från bakgrunden. I exempelvis bollek måste bollen 

kunna urskiljas från dess bakgrund. 

Konstans 

Barn lär sig känna igen och figurer oberoende av storlek, läge och riktning. Exempelvis att 

barnet ser att en bordsskiva är rektangelformad oavsett vilken synvinkel det befinner sig i. 

Läge 

Förmågan att relatera till saker och ting i fårhållande till sig själv.    

Synminne 

Förmågan att gruppera objekt med hjälp av minnesbilder som skapas med hjälp av form, 

avstånd, vinklar och riktning. 

Abstrakt seende 

Att kunna skapa inre bilder och fantisera om och komma ihåg. 

Reis (2011) beskriver att barn använder sig av föremål för att förlänga sig själva när de inte 

når något som är för högt upp eller för långt bort. Vilket visar på att barnet har en förmåga att 

bedöma avstånd i förhållande till sig själva, andra, objektet och rummet, men också förmågan 

att skapa inre bilder för att avgöra vilket föremål som rimligtvis skulle kunna vara tillräckligt 

högt eller långt för att nå det önskade. Hon menar också att när barn upptäcker skillnader 

mellan saker och ting öppnas flera möjligheter för barnen, de kan göra skillnad på vad som är 

lika eller olika och även generalisera och dra paralleller till tidigare erfarenheter och applicera 

det på nya situationer för att skapa nya erfarenheter och nya matematiska begrepp.  
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1.3.4 Läroplanen för förskolan 

Efter att ha redogjort för uppsatsens tema om rumsuppfattning och hur barn utvecklar denna 

förmåga, så kommer jag fortsättningsvis redogöra för förskolans läroplan om denna förmåga i 

syfte att fördjupa förskollärarens arbete med att utveckla barns rumsuppfattning.  

År 2010 reviderades läroplanen för förskolan som gällt sedan 1998. Utbildningsdepartementet 

(2010a) menar på att det samhälle vi lever i idag ställer högre krav på våra barn, barnen 

behöver matematiska kunskaper och färdigheter tidigare. I den reviderade läroplanen är målen 

förtydligade och mer preciserade än innan. Nedan har de båda läroplanerna spaltat vad som 

skrivs fram gällande arbetet med rumsuppfattning: 

Lpfö 98 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

… utvecklar sin förmåga att upptäcka och 

använda matematik i meningsfulla 

sammanhang, och  

… utvecklar sin förståelse för 

grundläggande egenskaper i begreppen tal, 

mätning och form samt sin förmåga att 

orientera sig i tid och rum. 

 

 

 

 

Lpfö 98/2010 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

… utvecklar sin förståelse för rum, form, 

läge och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning 

och talbegrepp samt för mätning, tid och 

förändring. 

… utvecklar sin förmåga att använda 

matematik för att undersöka, reflektera 

över och pröva olika lösningar av egna 

och andras problemställningar. 

… utvecklar sin förmåga att urskilja, 

uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband 

mellan begrepp, och  

… utvecklar sin matematiska förmåga att 

föra och följa resonemang. 

Tabellen ovan identifierar skillnaden på matematikens platsutrymme mellan de två 

läroplanerna. Orden i fet stil visar det som är helt nytt i den reviderade läroplanen Lpfö-

98/2010, framförallt har man satsat på att förtydliga olika dimensioner av den matematiska 

kompetensen.  Den reviderade läroplanen ställer tydligare krav på pedagogernas kompetens 

och arbetssätt. Den här studien kan ses som ett bidrag till kompetensutveckling inom en 

specifik del av matematiken, rumsuppfattning. 

1.3.5 Lekens betydelse för barns rumsuppfattning 

Sterner (2006) hävdar att barn utvecklar sin rumsuppfattning med hjälp av hela kroppen och 

alla sinnen när de leker. De undersöker, hoppar, kryper, springer, smakar och klättrar. Ibland 

ramlar de ned eller så kommer de inte upp till sitt tänkta mål. Många barn har tidiga 

erfarenheter av att kasta boll, då övar de på att bedöma avstånd och riktning. Barn behöver 

stimuleras och få undersöka rum både inomhus och utomhus, men en av de viktiga aspekterna 
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är också att så ord och språk för sina upptäckter. Pedagogers engagemang och intresse spelar 

en betydande roll, genom att tillsammans med barnet uppleva, kommunicera och sätta ord på 

vad de gör och upptäcker. Sterner (2006) betonar också vikten av att pedagogen är lyhörd och 

använder barnets tidigare erfarenheter för att relatera och samtala om. 

Björklund (2007) menar att kroppen är barnets främsta verktyg i lärande processen. Eftersom 

att den är närmast relaterar och jämför barnen med sin kropp.   

Barn gillar att bygga ”rum i rummet” med hjälp av filtar, lådor och annat de kan komma på. 

Många gånger byggs rummen för att skapa avbilder av verkligheten, hagar, garage och 

boningshus exempelvis. Dessa lekar är vanligt förekommande i förskolan. Det är viktigt att 

pedagogerna kan ta tillvara på dessa situationer och utmana barnens språk och 

rumsuppfattning. Sterner (2006) menar att det är pedagogerna som lägger fokus på vad barnen 

leker, exempelvis om de lägger fokus på rumsuppfattning och språk blir det fokus för leken. 

Att samtala och reflektera tillsammans med barnen hjälper barnen att skapa begrepp och 

förståelse. Sterner (2006) menar också på att nyanser av ord är viktiga att poängtera, även de 

minsta nyanseringarna. Barn kan inte ords innebörd från början därför måste vuxna hjälpa till 

att förklara. 

Björklund (2012) framhäver att rumsuppfattning är ett tacksamt begrepp att arbeta med då det 

kommer naturligt i många lekar som barnen initierar till. 

Hannaford (1995) betonar vikten av att barn får utöva sina erfarenheter på praktisk basis, inte 

förrän både de psykiska och fysiska bitarna samarbetar sker den verkliga inlärningen. Hon 

beskriver att när vi använder musklerna i kroppen och därmed bygger upp neuromuskulära 

banor som kopplas samman med de kognitiva banorna så startar uppbyggnaden av våra 

kunskaper.   

Persson (2006) beskriver lekar som ”Katt och råtta” och kurragömma som exempel på 

grupplekar som utvecklar rumsuppfattning. ”Katt och råtta” ger upplevelser av innanför och 

utanför. Kurragömma ger barnen insikter om vart de lämpligtvis kan gömma sig. Syns jag 

bakom trädet? Kan jag gömma mig bakom den här stenen? Persson (2006) visar också på att 

lekar med byggklossar stimulerar rumsuppfattning. Bollekar är som tidigare nämnt ett sätt att 

utveckla barns avståndsbedömning, koordination och balans.  

I en projektrapport om ”Utveckling av Nationell standard för syncentralerna i Sverige i 

Orientering och Förflyttning (Sveriges syncentraler i samverkan, 2007) ges olika exempel på 

övningar som pedagoger kan genomföra både inomhus och utomhus som utvecklar och 

utmanar barns rumsuppfattning. Bland annat att barnen får gå ett givet mönster exempelvis; 

cirkel, kvadrat. Att lokalisera ljud är också ett sätt att utmana rumsuppfattningen, be barnen 

peka ut varifrån ett ljud kommer. Man kan också be barnen gå så nära en vägg som möjligt 

utan att nudda väggen för att öva avståndsbedömning.  

”Fågel, fisk eller mittemellan” är en lek som också utvecklar rumsuppfattning enligt Heiberg 

Solem och Lie Rikerås (2004) och som barnen kan leka själva eller tillsammans med en 
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pedagog, här får de även träna på att använda ord som beskriver föremålets lokalisation och 

som bidrar till rumsuppfattning.  

1.3.6 Pedagogens förhållningsätt  

En viktig aspekt enligt Sterner (2006) är att pedagogerna låter barnen upptäcka och utforska 

och utmana i och med det växer barnens kunnande och tilltro till sig själva och andra. Genom 

att ha medvetet fokus på matematik och språkutveckling bidrar pedagogerna till att barnen får 

möjlighet att utvidga sina ordförråd och att spontant också kanske använda nya ord i leken. 

Pedagogens förhållningssätt blir därmed betydelsefullt för hur barns ges möjlighet att utveckla 

rumsuppfattning. 

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004, s.75) diskuterar situationer där pedagoger har flera 

olika valmöjligheter i interaktion med barnet och hänvisar till exempel med ett barn som vill 

ned för en trappa. I den situationen har pedagogen olika valmöjligheter, välja den minst 

tidskrävande vägen att bära barnet ned för trappan. Eller att låta barnet försöka själv med 

handräckning från den vuxne. Att bära barnet går snabbare, men samtidigt erövrar inte barnet 

några kunskaper i att hantera en trappa. Väljer pedagogen dock att handleda barnet ned för 

trappan kan man få en dialog och barnet lär sig att hitta tekniker och ord. Det man ska passa 

sig lite för menar författarna är att ge barnet för svåra utmaningar. De menar på att både 

barnet och pedagogen vinner på att barnet får utmaningar som barnet bemästrar (Heiberg 

Solem och Lie Reikerås, 2004). 

Reis (2011) betonar vikten av att låta barnen utgå från tidigare erfarenheter för att tillgodose 

sig nya upplevelser. Pedagogerna ska erbjuda möjligheter och situationer där barnen utmanas 

till att utveckla sitt matematiserande. Lärare kan aldrig tvinga barn att lära eller att gå in i nya 

situationer hävdar Reis (2011).   

Doverborg (2006) menar att om en pedagog vill utmana barnens matematiklärande måste 

pedagoger göra sitt bästa för att ta barnperspektiv. Doverborg (2006) betonar ett 

förhållningssätt som pedagog inte är det samma som en undervisningsmetod. Doverborg 

(2006) framhäver att pedagogens uppgift är att problematisera, fånga situationer som kan 

utmana barns tankar, diskutera, reflektera och tillvarata barnens idéer. 

”Den reflekterande läraren” är ett begrepp som, enligt Ahlberg (2000, s.11), blir ett allt 

vanligare förhållningssätt. Det innebär att pedagogen upptäcker och reflekterar över sina 

uppfattningar om fenomen, alltså varför de tänker som de tänker och hur de tolkar olika saker 

som sker. Ahlberg (2000) menar att ”den reflekterande läraren” kan tolkas som en pedagog 

som vill förbättra och utmana sin egen undervisning.  

Björklund (2012) menar att det är pedagogens kunskaper och förmågor som avgör huruvida 

den kan planera aktiviteter som passar gruppen. För de minsta barnen är det viktigt att de får 

bekanta sig med begreppet storlek och jämföra storlekar och sätta ord på detta. Björklund 

(2012) menar då att det är viktiga att pedagogen är insatt i begreppet storlek för att kunna 

beskriva, förklara, sätta ord på och även jämföra med andra begrepp. Samtidigt måste man 

som pedagog kunna väcka nyfikenhet hos barn och hålla nyfikenheten vid liv genom hela 
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aktiviteten. Detta gäller inte bara planerade aktiviteter, utan det gäller även för pedagogen att 

kunna fånga barnen spontant och bygga vidare på deras intresse där och då.  

1.3.7 Fenomenografi som teoretisk utgångspunkt 

Denna studie är gjord med utgångspunkt i den fenomenografiska forskningsansatsen som 

enligt Dahlgren och Johansson (2009) också är en metod för att analysera enskilda intervjuer. 

Valet av metod preciseras längre fram i uppsatsen, men att då studien undersöker lärares 

arbetsätt och på vad sätt de uppfattar detta i relation till rumsuppfattning, så blir 

fenomenografin en lämplig teoretiskt utgångspunkt för att förstå skillnader och likheter inom 

temat. 

Ett fenomenografiskt teoriperspektiv har sitt ursprung vid Göteborgs universitet på 1970-talet 

(Reis 2011). Fenomenografi är en forskningsansats som beskrivs som en forskningsmetodisk 

ansats som fokuserar på människors uppfattningar av ett specifikt fenomen. Speciellt för det 

fenomenografiska arbetssättet är tillvägagångssättet som forskare använder vid analys av 

forskningsresultatet. Istället för att kategorisera efter ålder, kön eller liknande delar denne upp 

resultatet i kategorier som bygger på ett mönster som framkommit som svar under 

intervjuerna bland en grupp människor. Kategorierna kan exempelvis delas in utifrån 

intervjupersonernas uppfattningar, upplevelser eller erfarenheter (Marton & Booth, 2000). 

Författarna vill också betona att denna modell av kategorisering ska bidra till att inga svar 

anses som rätt eller fel då det inte är studiens syfte. Det den som undersöker som tidigare 

nämnt vill är att ta del av olika personers uppfattning om ett fenomen utifrån deras 

uppfattning och bakgrund, fenomenografi är en metod som förutsättningslöst behandlar hur 

människor uppfattar fenomen. En fenomenografisk studie ska inte, enligt Marton och Booth 

(2000), betraktas som representativ för den allmänna uppfattningen av fenomenet, då studien 

bygger på intervjuer av ett fåtal människor som representerar samma yrkeskategori. Genom 

att studera likheter och skillnader genom denna variationsteori, så framkommer en ökad 

förståelse över hur människor uppfattar fenomenet som efterfrågas. Dahlgren och Johansson 

(2009) betonar att det fenomenografiska förhållningssättet fokuserar främst på att beskriva 

olikheterna människor förstår ett fenomen på, inte likheterna. De menar att eftersom att 

människor hela tiden tillägnar sig nya kunskaper kan sättet att uppfatta ett fenomen på ändras 

med tiden. 

 Centralt är det uppfattade innehållet och metoden strävar efter att beskriva hur människor 

uppfattar fenomen och variationer mellan olika tyckanden., utgångspunkten är alltid att 

människor uppfattar samma fenomen på olika sätt utifrån sina erfarenheter och åsikter. 

Studiens fenomen är rumsuppfattning och i enlighet med den fenomenografiska 

forskningsansatsen studeras pedagogernas uppfattningar av rumsuppfattning snarare än deras 

rumsuppfattning om rumsuppfattning. En uppfattning av något ger en djupare tanke och 

förståelse av fenomenet i motsats till en uppfattning om något är ytligare, ofta belagd med en 

värdering.    
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras metodval som gjorts och hur jag samlat datamaterial.  

Den föreliggande studien är en kvalitativ undersökning med en fenomenografisk 

forskningsansats, bestående av genomförda semi-strukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Då syftet med studien är att undersöka hur pedagoger tänker om 

rumsuppfattning. Den kvalitativa metoden ger möjlighet att möta pedagogen utifrån sitt sätt 

att förstå uppsatsens tema utifrån sin livsvärld. 

Som nämndes ovan, så har jag i denna studie valt att studera rumsuppfattning som fenomen, 

då jag vill förstå pedagogers tankar om rumsuppfattning och hur de tolkar fenomenet 

rumsuppfattning. Jag kommer att kategorisera svaren från intervjuerna som ett led i 

fenomenografins arbetssätt och utgå ifrån att alla svar är lika mycket värda. Marton och Booth 

(2000) menar på att den som utför intervjuerna kommer att besitta olika sätt att erfara och 

tolka fenomenet, i detta fall rumsuppfattning, och måste därmed vara noga med att låta 

intervjupersonen få uttrycka sin egen uppfattning av fenomenet utan påverkan från 

intervjuaren. Samtidigt som intervjuaren skall föra en dialog med intervjupersonen.  

2.1 Semi-strukturerad intervju 
Utifrån mitt val av ämne och forskningsansats valde jag att använda intervjuer som metod för 

min studie. Stukát (2005) menar att forskningsintervjun är en vanlig och viktig metod inom 

utbildningsvetenskapen, dock skiljer sig forskningsintervjun från exempelvis intervjuer inom 

det mediala. I forskningsintervjun ställs krav på att intervjuaren har en relevant tanke med 

sina frågor. Vad för olika kvalitativa intervjuer finns? Och vilken har du valt och varför? 

Den här studien bygger på semistrukturerade intervjuer vilket är vanligt förekommande i 

studier grundade på den fenomenografiska forskningsansatsen (Uljens, 1989).  En 

semistrukturerad intervju innebär att den följer en fastställd intervjuordning, där frågorna är 

formade i teman skrivna på ett sådant sätt att de skall ge uttömmande svar och lämnar i 

princip inget utrymmer för följdfrågor men ger ändå utrymme för fria svar från 

intervjupersonen, vilket jag tagit till mig i uppsatsarbetet. Anledningen till att jag valt att hålla 

det relativt styrt är att jag inte velat med eventuella följdfrågor eller nyanseringar påverka 

intervjupersonens svar. Jag ville ju med intervjuerna väcka någon form av tanke hos 

intervjupersonerna också. Intervjufrågorna är skrivna utifrån studiens huvudsakliga 

frågeställningar (se bilaga 1). Därför har tre frågor ställts till varje forskningsfråga för att få så 

uttömmande svar som möjligt. 
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2.2 Urval 
Ett antal slumpmässigt valda förskolor i en kommun i Skaraborg kontaktades via brev med en 

förfrågan om att delta i studien (se bilaga 2). Förskolorna valdes ut genom lottdragning, jag 

utgick från kommunens hemsida och skrev ner alla förskolor som har småbarnsavdelningar 

(vissa förskolor med speciell profil tar emot barn från tre års ålder). Sedan drog jag tio lappar 

och till dessa förskolor skickades brev. Då studien riktas mot de yngsta barnen i förskolan var 

det önskvärt med intervjupersoner som vid intervjutillfället arbetade med denna ålder för att 

få så aktuella svar som möjligt. Jag har inte lagt någon vikt vid om respondenten är 

barnskötare eller förskollärare, utan jag omnämner dem som pedagoger. Breven adresserades 

till småbarnsavdelningarna för att öka chansen att breven skulle komma fram och där med 

inte försvinna i posthanteringen. Jag bestämde mig för att ge förskolorna en vecka att höra av 

sig och sedan skulle jag kontakta dem. En förskola meddelade att de inte hade möjlighet att 

delta och två förskolor var intresserade av att delta i studien varav på den ena förskolan var 

det två som ville delta. När en vecka hade gått och endast tre förskolor hört av sig började jag 

ringa runt. Den första förskolan jag ringde till svarade inte, den andra jag kontaktade hade två 

pedagoger som var intresserade. Jag bestämde mig för att inte kontakta fler förskolor då jag 

fått tag i fem respondenter.  

I studien har alltså fem pedagoger från tre olika förskolor deltagit i sammanlagt fyra 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes enskilt utom en som gjordes i par. Med hänsyn till 

rådande sekretess har jag valt att namnge pedagogerna med en bokstav som inte har något 

samband med deras namn, utsagorna i resultatdelen är helt anonyma. Alla pedagogerna är 

kvinnor som arbetat i förskolan mellan 5 och 33 år. Pedagog A har tio år i yrket, pedagog B 

har arbetat i förskola i 11 år, pedagog C har arbetat längst av respondenterna 33 år och 

pedagog D är relativt nyexaminerad med fem år i yrket. Slutligen har vi pedagog E som har 

arbetat inom förskolan i nio år.   

2.3 Genomförande 
I samråd med deltagarna bokades möten för genomförandet av intervjuerna. Trost (2010) 

hävdar att den som blir intervjuad ska känna sig trygg med miljön och miljön ska vara så 

ostörd som möjligt.  Jag åkte till de aktuella förskolorna och genomförde mina intervjuer med 

pedagogerna. Intervjuerna ägde rum vid barnens utevistelse eller vila då det var lättare för 

pedagogerna att gå ifrån barngruppen. Vi satt i personalrummet eller på avdelningen om 

barnen hade utevistelse, jag upplever att i de intervjuer då vi satt på avdelningen kändes 

personalen mer avslappnad är då vi satt i personalrummet. Detta för att pedagogerna kunde 

styrka vad de sade genom att visa och peka. I den intervju som genomfördes i par satt vi på 

avdelningen under barnens vila, två barn var vakna och de sysselsattes med att rita och jag 

anser inte att det faktum att barnen medverkade under intervjun påverkade pedagogerna. Jag 

inledde intervjuerna med att samtala med pedagogerna, berätta om min studie, om mig och en 

rundvandring på avdelningen. Detta för att respondenterna ska kunna känna av mig och känna 

sig trygga i att lämna ut sina åsikter till mig.     

Intervjuerna har med intervjupersonens medgivande spelats in med diktafon för att inte missa 

något av vad som sägs. Det ger ett mer aktivt deltagande i intervjun från min sida. Ljudfilerna 
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har sedan transkriberats för att analyseras och vidare presenteras i resultatdelen. Trost (2010) 

menar att det finns fördelar såväl som nackdelar med att spela in intervjuer. En nackdel med 

att spela in intervjuer är att respondenten kan känna sig obekväm och onaturlig med tanke på 

diktafonen (Trost, 2010). Jag har dock funnit fördelarna övervägande och har i största möjliga 

mån tagit mig tid att transkribera intervjuerna omedelbart efter att de genomförts för att hålla 

kvar stämningen vid intervjun även vid transkriberingsprocessen.  

Intervjuerna har tagit cirka 20 minuter vardera, utom den som gjordes i par som tog ungefär 

35 minuter. Till en början var jag inställd på att de skulle ta mellan 30-45 minuter och det 

gjorde mig oroad till först. Dock insåg jag att pedagogernas kunskap och upplevelser om 

fenomenet rumsuppfattning inte var omfattande. Jag valde att inte ställa några följdfrågor till 

mina intervjufrågor då jag ansåg att pedagogerna förmedlat vad de ville med hjälp av 

intervjufrågorna.   

2.4 Trovärdighet, validitet och reliabilitet 
Jag har samlat data i form av intervjuer med pedagoger som är verksamma i den 

ålderskategori jag ämnat undersöka. Pedagogerna har utifrån noggrant genomarbetade och 

djupgående frågor fritt fått svara hur de erfar fenomenet rumsuppfattning. Studiens 

trovärdighet styrks genom att hänsyn tagits till reliabilitet såväl som validitet.      

Reliabilitet och validitet är två faktorer som påverkar studiens trovärdighet. Enligt Stukát 

(2005) betyder reliabilitet hur bra mätinstrument är, i mitt fall intervjun och de tillhörande 

frågorna. Reliabiliteten påverkas av utformandet av mina intervjufrågor samt hur jag använder 

mina frågor under själva intervjun. Det handlar om att forskaren förhåller sig kritisk till sina 

frågor och de ska formuleras så att de ger så uttömmande svar som möjligt. Jag har under 

utformningen av frågorna haft hjälp av min handledare som läst och kommit med synpunkter 

och förslag till ändringar. Validitet förklarar hur bra mitt mätinstrument mäter det jag vill 

mäta. I mitt fall hur pedagoger tänker om rumsuppfattning. Stukát (2005) menar att reliabilitet 

är en huvudsaklig faktor för att studien ska uppnå validitet, men samtidigt inte tillräcklig. Han 

menar att även om jag har ett bra mätinstrument är det inte givet att jag får ett bra resultat. Det 

är kanske fel saker som mäts. För denna studiens del kändes intervjuer som ett passande val, 

syftet med studiet var ju att ta del av pedagogernas tankar och det är svårt att göra genom 

andra metoder.         

2.5 Etiska principer 
Det är viktigt att personerna som intervjuas känner sig trygga med mig och är väl medvetna 

om vad som gäller för deras medverkan i studien. Fingerade namn blir en självklarhet i 

resultatdelen när citat väljs som stöd för att besvara syftet och frågor i studien. Likaså är 

möjligheten att respondenterna får läsa igenom svaren som de givit. Respondenten kommer 

också att informeras om sin rätt att dra sig ur studien oavsett vad som händer. Trost (2010) 

menar att ingen forskning någonsin kan vara så viktig att man väljer att bryta sin tystnadsplikt 

eller de övriga forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. Därmed är 

tystnadsplikt och sekretess är också viktiga att informera om samt förhålla sig till. Nedan 

presenteras de fyra principerna: 
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Informationskravet 

Deltagare i studien skall informeras om studiens syfte och genomförande, deras rättigheter 

och medverkandet i studien är på frivillig basis. Deltagarna har informerats såväl skriftligt och 

muntligt. 

Samtyckeskravet 

Deltagarna har muntligt gett sitt samtycke att delta i studien, samtidigt som de gjorts 

medvetna på att de kan dra sig ur studien när som helst. 

Konfidentialitetskravet 

Deltagarna har garanterats fullständig anonymitet. Fingerade namn på förskolor och deltagare 

är en självklarhet. Det ska heller inte gå att lokalisera förskolan på något annat sätt.  

Nyttjandekravet 

Jag har försäkrat deltagarna om att det bara är jag som kommer bearbeta materialet och när 

studien färdigställts kommer det transkriberade materialet att förstöras, samt de inspelade 

ljudfilerna raderas. 

2.6 Analys 
Fenomenografi har ett speciellt strukturerat tillvägagångssätt när det kommer till att analysera 

data. Svaren och de olika uppfattningarna redogörs i kategorier som förklarar hur fenomenet 

uppfattas till dessa kategorier görs sedan underkategorier som beskriver de outsagda 

uttalandena, för att styrka detta placeras utsagor i anknytning till kategorierna för att knyta 

samman till resultatet.       

Det inledande analysarbetet var att transkribera intervjuerna. I detta arbete, har jag varit så 

ordagrann som möjligt. Dock har jag valt att utelämna sådant som jag inte finner relevant för 

studiens tema för att underlätta kommande steg i analysarbetet. Jag har i största mån 

utelämnat uttryck som ”hm” och ”öh” förutom i de fall jag ansett att de har betydelse för 

känslan i intervjupersonens svar. Det transkriberade materialet har sedan organiserats genom 

att svaren har kategoriserats utifrån den specifika forskningsfrågan. Alltså intervjufrågorna 

med tillhörande svar från intervjupersonerna har redovisats var för sig i stället för att redovisa 

intervjuerna för sig. Svaren har sedan analyserats först i sin helhet och sedan i delar genom att 

jag med hjälp av färgpennor i olika färger markerat och hittat uttalanden eller delar i svaren 

som liknar varandra eller som kan kopplas samman för att sedan användas för att skapa 

analyskategorier enligt den fenomenografiska forskningsansatsens metod. Detta för att få ett 

lättöverskådligt material som underlag för resultatdelen. Analyser av transkriberat material 

inom den fenomenografiska forskningsansatsen följer en viss struktur i fyra steg som Uljens 

(1989) har beskrivit enligt följande: 

1. Bekanta sig med data och bilda sig ett helhetsintryck  

Materialet läses noggrant flera gånger för att skapa en god kännedom om det. Sedan 

urskiljs utsagor som är representativa för studiens syfte. Jag har läst det transkriberade 

materialet flertalet gånger och markerat sådant som jag ansåg var representativt för 

studien.  
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2. Ett sökande efter relevanta uttalanden (likheter och skillnader) för den aktuella 

forskningsfrågan. 

Denna fas innebär att man i enlighet med de utsagor som framkommit i första steget 

analyserar och identifierar dessa med verkligheten. Utsagorna ställs mot varandra och 

ur detta framkommer likheter och skillnader mellan uppfattningarna om fenomenet. 

Citaten sållas och kvar finns de som är representativa för studien. Här har jag återigen 

läst de markerade avsnitten i transkriberingarna och ställt likheter och skillnader mot 

varandra.  

3. En analys av dessa identifierade uttalanden i förhållande till den kontext de 

förekommer i (kategorisera). 

De kvarvarande utsagorna är de som representerar studien och uppfattningen av det 

undersökta fenomenet. Dessa ska nu återigen analyseras och sorteras i teman som är 

relevanta för syftet och som alla beskriver en del av syftet. I denna fas har jag med 

olika färger markerat citat som jag anser berör samma och på så sätt fått fram fem 

olika teman som beskriver resultatet av intervjuerna. 

3.4.En jämförelse av meningsinnehållet i dessa kontextuella citat. 

Temana som framkom i steg tre kategoriseras sedan ytterligare en gång för att placeras 

i beskrivningskategorier som beskriver uppfattningarna av fenomenet övergripande. 

Den sista delen av analysen gällde att hitta likheter i de fem temana som framkommit i 

steget innan vilket jag gjorde och fann två huvudkategorier, kunskap och arbetssätt. 

Min analysprocess av det transkriberade materialet följer ovanstående steg för att få fram 

kategorier som representerar det som blir mitt resultat. För att få fram kategorier som bygger 

på steg ett i analysprocessen ställer jag mig frågan vad? För att sedan styrka trovärdigheten i 

kategorierna görs underkategorier (här kallade tema) och som i sin tur styrks av citat i enlighet 

med steg två och tre i analysprocessen. Det analyserade och kategoriserade materialet ligger 

sedan till grund för studiens resultatdel där det presenteras i tabeller.      

  



20 

 

3 Resultat 
Denna studie undersöker på vilket sätt pedagoger på småbarnsavdelningar beskriver sina 

uppfattningar om hur de arbetar med barns rumsuppfattning och hur de gör för att synliggöra 

och uppmärksamma barns rumsuppfattning.  

Resultatdelen består av två delar: den första är Kunskap om rumsuppfattning och den andra är 

Att arbeta med rumsuppfattning.  

3.1 Kunskap om rumsuppfattning 
Följande del behandlar den kunskap om rumsuppfattning som pedagogerna beskriver och som 

framkommer av analysen. Alltså hur begreppet rumsuppfattning tolkas och förstås av 

pedagogerna, och hur de teoretiskt sett applicerar den på barns lärande – det vill säga på vilket 

sätt de bidrar till barns utveckling av rumsuppfattning. 

                     Tabell 1. Uppdelning av underkategorier med tillhörande utsagor 

Kategori 

 

 

 

Kunskap om 

rumsuppfattning 

Tema 

Rumsuppfattning 

är fysisk miljö 

Utsagor 

Möbler på barns nivå 

och hur rummen är möblerade  

Hur barn uppfattar rummet  

och använder rummet 

Inomhusmiljön begränsar 

 

Rumsuppfattning 

är barnens 

förhållningssätt 

Barn lär sig förhållande mellan 

sig själv, omgivning, rum och 

objekt 

 

Rumsuppfattning 

är 

erfarenhetsbaserat 

Barn lär sig genom att prova 

Barns lek och utforskande 

Barn utmanar sig själva 

Barn avgör hastighet, avstånd, 

nivå 

   

3.1.1 Rumsuppfattning är fysisk miljö 

Beskrivningar och uppfattningar om rumsuppfattning handlar huvudsakligen om den fysiska 

miljön, hur möblerna är placerade och om de är höga eller låga. Detta är genomgående i 

intervjuerna och illustreras av följande citat: 

Möbler på barnens nivå… 

 ”Det ska ju vara barnvänligt och så, miljö och så, ja på barns höjd mycket försöker vi tänka 

på även fast det är småbarn.” 

”Vi jobbar väldigt mycket med att få ner allt, så att allt ska vara på låg nivå, så det är väl 

det.”  
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… och möblering av rummet 

”Vi har tänkt mycket på våra rum och hur vi ska jobba med det.” 

”Förut hade vi tre höga bord och då kände vi väl kanske lite här dom gick bara in i massa 

ben egentligen.” 

”Sen tycker jag vi försöker tänka, dels kan man inte alltid göra mycket åt det, men vi försöker 

tänka lite när vi möblerar.”  

Ovanstående citat är tagna från inledningen på intervjuerna vilket visar på att möblering och 

rummets uppbyggnad kopplas samman med rumsuppfattning. Det har också varit en 

återkommande syn på rumsuppfattning under intervjuerna. Den fysiska miljön är för 

majoriteten av de intervjuade lika med rumsuppfattning och det visar också på att 

medvetenheten om rumsuppfattning är låg.    

Barnens uppfattning av rummet… 

Flera av pedagogerna beskriver rumsuppfattning lika med hur barnen uppfattar rummen, alltså 

hur de ser rummen de befinner sig i snarare än hur de förhåller sig till rummet. 

”(…)ju mer dom är i ett rum ju mer rumsuppfattning får dom ju och ju mer dom går runt ju 

mer dom utforskar rummet ju mer rumsuppfattning får dom ju.” 

”Alltså jag tänker såhär, rumsuppfattning, när barnen kommer in i rummet. Hur uppfattar 

dom hur det ser ut, vad det finns, alltså miljön. Alltså hur dom uppfattar rummet, det är lite 

som ordet säger, rumsuppfattning.” 

”Det är lite så jag tänker om begreppet alltså hur dom uppfattar rummet, vad det finns i 

och…ja.” 

… och hur barn använder rummet 

Vad rummen används till är också en vanligt förekommande beskrivning av rumsuppfattning, 

pedagogerna diskuterar huruvida ”bilrummet” används som bilrum eller om barnen leker 

något annat i rummen än vad pedagogerna har tänkt att de ska leka i dem 

”Ja alltså hur man är i ett rum överhuvudtaget, hur man är i det rummet, hur man är i 

målarrummet, hur dom är i dockvrån, ja lite hur dom befinner sig.” 

Samtliga pedagoger är medvetna om hur barnen använder rummen utifrån det planerade 

syftet, det vill säga om det tänkta bilrummet används till bilrum. Dock är det pedagogiska och 

matematiska perspektivet inget de har reflekterat djupare om. När pedagogerna reflekterar 

över rummen och hur barn använder rummet ur ett rumsuppfattande perspektiv ges inga 

konkreta svar, de blir svävande enligt citaten ovan. Detta tyder på osäkerhet hos pedagogerna 

när det kommer till rumsuppfattning och vad det innebär.     

Inomhusmiljön begränsar 

Flera av de intervjuade anser att barnen är mer begränsade inomhus. Några av dem ansåg inte 

att rumsuppfattning kunde gälla även utomhusmiljön.    
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”Utomhus är det ju oftast friare så, liksom man blir inte så begränsad.” 

”Inne är det ju stillsammare på något sätt, det är inte lika naturligt inomhus, eller hur?” 

”Alltså jag tänker såhär, rumsuppfattning när barnen kommer in i rummet. Hur uppfattar 

dom hur det ser ut, vad det finns, alltså miljön. Alltså hur dom uppfattar rummet, det är lite 

som ordet säger rumsuppfattning.”  

Dessa uppfattningar är representativa för alla de intervjuade, uppfattningen att 

rumsuppfattning är det fysiska rummet, hur de möblerar och hur barnen leker i avdelningens 

rum. Ordet rumsuppfattning väcker en viss osäkerhet hos de intervjuade personerna och de 

första spontana reaktionerna hos de flesta av dem varit att prata om rummens uppbyggnad, 

hur de möblerar och hur det är tänkta att barnen ska leka i rummen. Följande citat är 

inledningen på en av intervjuerna. 

3.1.2 Rumsuppfattning är barnens förhållningssätt 

Barnen lär sig förhållande mellan sig själv, omgivning, rum och objekt 

De intervjuade menar att barnens förmåga att avläsa förhållanden mellan sig själva och sin 

omgivning, deras rörelsemönster och förmåga att använda sin fantasi innefattas i begreppet 

rumsuppfattning.  

”Hmm, rumsuppfattning det är ju att små barn får lära sig förhållanden mellan sig själva och 

omgivningen (…). Och ja, att deras storlek i förhållande till annat runtomkring.” 

”(…), du ser här vi har en sån här (visar ett lågt bord täckt med tyg som används som koja) 

här och då såg jag när han kröp ut här att han gick så här (härmar pojken som gick med böjd 

rygg). Och då var han ändå en bit ut och han hade lärt sig att reser jag mig upp nu då kan det 

hända att jag bonkar i huvudet.” 

”Ja det innebär ju att barnen får möjlighet att prova och var dom är i förhållande till annat. 

Att man är under bordet och kanske inte kan resa sig upp, för då är barnet för långt.” 

”Och ja, deras storlek i förhållande till annat runtomkring.” 

”Sen är det ju att barnen ska använda sin fantasi mycket också,(…).” 

Gemensamt för alla intervjuer är att ingen av pedagogerna reflekterat över eller nämnt sin roll 

som pedagog i arbetet med rumsuppfattningen vare sig ytligt eller på ett djupare plan. 

Läroplanen för förskolan nämns inte av någon av pedagogerna och inte heller några 

preciserade syften eller mål i de fall de säger sig arbeta med rumsuppfattning.  

Enligt Sterner (2006) och Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) är pedagogen en viktig del i 

barns lärande och utveckling. Författarna menar att pedagoger bör ha förmågan att knyta an 

till barnens tidigare erfarenheter och kunskaper men även utmana barnen, låta dem föreställa 

sig och pröva.     
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3.1.3 Rumsuppfattning är erfarenhetsbaserat 

Barnen lär sig genom att pröva 

Att rumsuppfattning bygger på erfarenheter framkommer av intervjuerna. Pedagogerna menar 

på att barn lär sig genom att prova, leka, utforska, utmana sig själva. Dock betonas att detta 

inte är specifikt för just rumsuppfattning utan är generellt för barns lärande. 

”Annars är det väl så att dom, alltså dom lär sig genom att prova, eller hur? Man kan inte 

ställa sig upp under ett bord.” 

”Det jag tänker är ju att, för det första eller jag tror det sker av erfarenheter och per 

automatik, det är något man måste lära sig för annars kan man inte, hur ska jag säga, jo men 

det är något som alla barn gör liksom.”  

”Men man måste ju prova annars vet man ju inte.” 

Barnen leker och utforskar 

Pedagogerna menar i likhet med författarna exempelvis (Sterner 2006) att barn lär sig genom 

att leka och utforska sin omgivning. Kroppen är barnets främsta redskap för att lära sig och 

upptäcka.  

”Hmm, begreppet rumsuppfattning som sig är väl, jaa, jag tänker på rörelselek och barnen 

liksom lär sig röra sig i rummet så tänker jag,(…)”  

”Och det är ju likadant det här, några av dom har ju börjat kasta mycket bollar och så 

inomhus och det är ju också så här, hur hårt kan jag kasta mot väggen till exempel eller mot 

en kompis utan att det gör ont eller att dom ska fånga.” 

Barnen utmanar sig själva 

”Alltså hur man lär sig att orientera sig i rummet.” 

”Jag vet inte om det ingår, men jag tänker när man lär sig att klättra upp och ner för en stol 

liksom.” 

Barnen avgör hastighet, avstånd och nivå 

Det framkommer även av intervjuerna att rumsuppfattning är en nödvändig kunskap för 

barnen, att avgöra hastighet, nivåer och avstånd är avgörande för barns lek och vardag. 

”Och det måste man ju lära sig att dels, ja hålla avstånd till alla väggar och så och dels att 

man måste hålla avstånd till varandra och liksom, och det går ju sisådär men det är ju också 

något man lär sig.” 

”Och sen vad det innebär i förlängningen är ju att alltså det blir ju lättare, allting blir mycket 

lättare för dom när dom har lärt sig hur det fungerar, hur man kan använda sig kropp (…).” 

Samtliga pedagoger är högst medvetna om att lärande är erfarenhetsbaserat och att barn lär 

genom att leka, utforska, utmana och testa sig fram och här har de många tankar och åsikter 

om barns lärande. Dock betonar flera av dem att erfarenhetsbaserat lärande inte är specifikt 

för rumsuppfattning. I enighet med pedagogerna menar Björklund (2007) att kroppen är barns 
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bästa verktyg när det kommer till lärande. Barnen använder kroppen för att mäta, jämföra och 

relatera och utvecklar med hjälp av den förmåga och färdighet. 

Sammanfattning 

Kunskapen som finns om rumsuppfattning bland pedagogerna är låg och pedagogerna har 

svårt att definiera vad det är. De känner osäkerhet inför fenomenet och kopplar det till den 

fysiska miljön så som höjd på möbler och hur rummen är möblerade. Ingen av de intervjuade 

nämner sin egen roll i processen med att utveckla rumsuppfattning hos små barn. Inte heller 

Läroplanen Lpfö-98/2010 nämns i intervjuerna.   

3.2 Att arbeta med rumsuppfattning 
Den här delen behandlar hur pedagogerna beskriver att de arbetar praktiskt med 

rumsuppfattning och hur barnen enligt pedagogerna tar till sig rumsuppfattning ur ett språkligt 

perspektiv och i den konkreta verksamheten.   

  Tabell 2. Uppdelning av underkategorier med tillhörande utsagor. 

Kategori 

 

 

Att arbeta med 

rumsuppfattning 

Tema 

Rumsuppfattning  

genom språk och 

motorik  

Utsagor 

Språk relaterar till handling 

Motorik föregår språket 

 

 

Rumsuppfattning 

i verksamheten 

 

Rörelseaktivitet 

Problemlösning  

Utforskande 

Pedagogers förhållningssätt 

 

 

3.2.1 Rumsuppfattning genom språk och motorik 

Att språk och matematik kopplas samman var för de intervjuade inget nytt dock hade de flesta 

pedagogerna lättare att koppla ihop andra matematiska begrepp med språket än med 

rumsuppfattning. De tankar om språk och rumsuppfattning som fördes fram var genomgående 

lika hos alla pedagogerna, nämligen att de använder begrepp, prepositioner och arbetar med 

att benämna. Sterner (2006) betonar också vikten av att använda språket i samband med 

utvecklingen av rumsuppfattning. 

Språk relaterar till handling 

”Det är ju det här med begrepp, över, under.” 

”Ja menar det här med prepositioner, att man är i en låda och nu sitter du bredvid. Det 

kommer ju in också när man pratar om det här med begreppen.”  
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”Vi jobbar ju med språket hela tiden med dom här små alltså att man benämner hela tiden 

och det vi gör och det dom leker med(…).”  

”Nu ska vi springa upp, nu ska vi springa ner.” 

”Stor och liten, nu gör vi oss små, nu gör vi oss stora.” 

Motorik föregår språket 

”Att då lär man sig att använda sin kropp eller hur man rör sig innan man använder sitt 

språk.” 

”(…), så är det klar att man använder matematiska begrepp även när man rör sig.” 

”Det jag tänker annars är ju oftast att, inte alla men många, eller det är inte så ovanligt att 

dom som inte har så mycket språk har ofta eller ganska ofta däremot en väl utvecklad 

motorik. Vilket innebär, eller det hänger ju ihop.” 

”Så på ett sätt tror jag man måste lära sig motoriken för att utveckla språket, att det hör ihop 

så.” 

”Så jag tror absolut det finns mycket kopplingar, all barns utveckling hänger ihop.” 

Samtliga pedagoger är eniga om vikten av att som pedagog med ord benämna och synliggöra 

matematik för barnen. Att relatera språket till vad som sker för stunden hjälper barnen att 

skapa kopplingar och erfarenheter. Språk och motorik är något de intervjuade har tagit upp 

och hur det hänger ihop. Någon menar på att motorik är en förutsättning för att utveckla språk 

och en annan pedagog uttryckte att ett barn som har sent utvecklad motorik ofta har ett bättre 

verbalt språk och vice versa.    

3.2.2 Rumsuppfattning i verksamheten 

På frågan hur de arbetar med barns rumsuppfattning svarade pedagogerna att ingen av dem 

arbetar med det på ett mer medvetet sätt, dock beskriver flera av dem aktiviteter och arbetssätt 

som tyder på ett medvetet rumsuppfattningsperspektiv om det kopplas till läroplanen och att 

pedagogerna har syfte och mål klart för sig.    

Rörelseaktivitet 

”Ja vi kör ju varje onsdag Mini Röris då i det stora rummet, att dom ja är med där tror jag är 

ett sätt att utveckla sin rumsuppfattning.” 

”Men ute är ju också mycket som sagt, nivåskillnader gör ju mycket när man springer, lär sig 

springa i nerförsbacke.” 

Problemlösning 

”Det är ju… ja det är ju det som jag har sagt nu att man får möjlighet att prova. Och att allt 

kanske inte är färdigt heller, det är möjligt att försöka. Och det är ju lite ja det här att kanske 

barnen når inte, det blir ju också lite det här, nähe men fröken når. Men hur ska barnet kunna 

nå, ja man kan ta en stol då blir barnet längre och då har jag löst det problemet.” 
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”(…) det kan ju även vara förut när vi hade soffan här och det rullade under en bil eller boll, 

barnet kunde inte krypa under för att få tag i den men man kanske då kan lära sig att använda 

nått, en sopborste eller någonting för att kunna nå den då.”  

Utforskande 

”(…), det är ju också en annan slags rumsuppfattning, ett sätt att utmana sig själv och kanske 

komma upp på en annan nivå om man klättrar upp på ett bord och ser hur det ser ut 

härifrån.”  

”(…)det här med sand det är ju också en form av uppfattning hur mycket som får plats i den 

här hinken.” 

”Alltså jag tänker om man provar hela tiden, man springer upp och åker ner och upp för 

trappan och åker ner och man lär sig hela tiden. 

Pedagogers förhållningssätt 

”Vi måste ju påvisa det så klart annars blir det ju ingen matematik i det.” 

”Så jag tror att det är väldigt viktigt att vara medveten för oss när vi uppmanar dem att göra 

saker eller när vi begär saker(…).” 

Utifrån intervjuerna har det visat sig att arbetet med rumsuppfattning är ett mindre omfattande 

arbete. Alla de intervjuade hade en viss kunskapssyn på vad rumsuppfattning är dock 

berättade flera av pedagogerna att de inte arbetar medvetet med rumsuppfattning, tre av fem 

uttryckte i intervjuerna att det inte arbetar med rumsuppfattning alls eller på ett medvetet plan. 

En av pedagogerna uttryckte att de inte arbetar med rumsuppfattning utan de arbetar med 

miljön. 

”Nämen hur ska jag säga, alltså jag kan säga att vi jobbar ganska mycket med matte här eller 

ja du vet matematik och så, men just rumsuppfattning är väl egentligen inget som jag tycker vi 

jobbar så medvetet med faktiskt.” 

”Det är väldigt luddigt det här känner jag.” 

”Visst, sen är ju frågan hur man ska jobba med det tänker jag. Om man tänker att nu ska vi 

medvetet arbeta med rumsuppfattning, vad gör man liksom? 

Ovanstående citat är utdrag ur intervjuerna som representerar den vanligaste uppfattningen av 

hur avdelningarna arbetar med rumsuppfattning. När pedagogerna ska beskriva hur de konkret 

arbetar med rumsuppfattning menar de på att de inte anser sig ha tillräcklig kunskap om det 

och att de därför inte arbetar med det medvetet i verksamheten. Samtliga är dock eniga om att 

man generellt i verksamheten måste låta barnen utforska och upptäcka och att det handlar om 

ett samspel mellan barn och pedagog.    

Sammanfattning 

Samtliga pedagoger som intervjuats i studien uttrycker att rumsuppfattning är ett relativt 

främmande begrepp som inte används i verksamheten. Några betonar att de inte arbetar 

medvetet med rumsuppfattning, även på de som inte uttryckt det med märks en viss osäkerhet 



27 

 

inför ämnet. Intervjuerna visar att det finns en brist på kunskap om rumsuppfattning hos 

pedagogerna, flera av pedagogerna ger svar som skulle kunna visa på rumsuppfattning både 

ur ett kunskapsperspektiv och som arbetssätt om de hade varit medvetna om det och relaterat 

till läroplanen och haft en väl avvägd pedagogisk tanke med det.     
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4 Diskussion 
I detta kapitel diskutera metodval och hur det har påverkat resultatet. Vidare diskuteras 

resultatet i relation till studiens övergripande syfte och den tidigare forskningen. 

4.1 Metoddiskussion 
Jag valde att använda mig av intervjuer som metod för min studie. Jag vill veta och undersöka 

rumsuppfattning för jag har inte hört att det används, rumsuppfattning är ett relativt nytt och 

lite okänt begrepp för pedagogerna och därför kändes det viktigt för mig att se och höra hur de 

resonerade om begreppet. Jag valde att använda mig av semi-strukturerade intervjuer som jag 

anser passade bäst in på hur jag ville att intervjuerna skulle genomföras. Strukturerade 

intervjuer kändes för styrda då de ofta ställs med färdiga svarsalternativ samtidigt som 

ostrukturerade intervjuer inte heller kändes helt passande för min studie.     

Det var inte lätt att få pedagoger att ställa upp på intervju Jag anser att det beror på viss 

tveksamhet inför ordet rumsuppfattning och om vad de tror sig kunna berätta. De kände att de 

inte har tillräckliga kunskaper och vågar därmed inte delta i en intervju. Samtidigt har de här 

intervjuerna aldrig varit ute efter konkreta svar som är ”rätt eller fel”, vilket jag samtidigt lät 

meddela vid min förfrågan. Kanske skulle jag ha varit än mer tydlig i brevet som gick ut till 

slumpmässiga förskolor. Dock är jag ändå inte säker på att det hade lett till fler svar. Sedan 

kan man ju fundera över huruvida jag hade fått fler svar eller inte om det hade gällt de äldre 

barngrupperna, eftersom pedagogerna många gånger anser att man arbetar med det på ett mer 

medvetet sätt bland de äldre barnen.  

Trots svårigheten att få intervjupersoner tror jag ändå inte att det hade fungerat bättre med 

någon annan datainsamlingsmetod. Enkäter tror jag inte hade genererat tillräckligt många svar 

för att ge ett hållbart datamaterial, samt att det hade varit svårare att formulera frågorna till 

enkäten för att få så uttömmande svar som möjligt utifrån studiens syfte. Observationer 

kändes heller inte som ett alternativ, jag är inte heller säker på att det hade gett mig tillräckligt 

med information under en så kort period som fanns för eventuella observationer. 

4.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen nedan presenteras i fyra olika avsnitt det första hanterar läroplanen för 

förskolan och de övriga tre har sin utgångspunkt i de tidigare presenterade temana. Här 

besvaras även forskningsfrågorna som är: Hur arbetar pedagogerna för att utveckla barns 

rumsuppfattning i förskolans verksamhet och Vilken betydelse har rumsuppfattningsförmåga 

för barns matematiska utveckling?  

 

4.2.1 Läs om rumsuppfattning i Förskolans läroplan Lpfö98/2010 

Begreppet rumsuppfattning kan tolkas på flera olika sätt, vilket har blivit tydligt för mig när 

jag genomfört mina intervjuer, det råder också stor tveksamhet inför begreppet och 

pedagogerna har utifrån bästa förmåga och tanke försökt delge mig sina definitioner av 

rumsuppfattning. Enligt Nationalencyklopedin innebär det att man har en förmåga att ställas 

inför problem och lösa dessa genom att avväga, mäta, relatera med mera. Den reviderade 
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läroplanen trädde i kraft 1 juli 2011 vilket betyder att när den här studien genomfördes hade 

den aktiv i cirka 9 månader. I den reviderade läroplanen har matematik fått mer yta och det 

har förtydligats avsevärt vilket visades tidigare i en jämförande tabell. Samtidigt som 

läroplanen blivit tydligare ställer den också högre krav på pedagogerna i förskolan. 

Samtidigt kunde man kanske valt att införa mer precisa begrepp som exempelvis 

rumsuppfattning i den konkreta texten för att förtydliga ytterligare. Ingen av de pedagoger jag 

har intervjuat har nämnt den reviderade läroplanen eller läroplanen överhuvudtaget. Skulle det 

kunna vara så att pedagoger ”låser” sig vid vissa begrepp, rumsuppfattning kanske är ett 

omedvetet begrepp trots att man arbetar medvetet med det utifrån läroplanen? Jag funderar 

också på om det skulle kunna vara så att pedagogerna av olika anledningar inte hunnit läsa in 

sig på den nya läroplanen. I den nya läroplanen står bland annat att: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn  

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 

olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp,” (Lpfö-98/2012, s. 10)  

Detta är vad personalen i förskolan ska sträva efter att uppnå och jag tycker att det kan härleda 

till rumsuppfattning även om det inte står rumsuppfattning. 

Conceptual knowledge är enligt Björklund (2012) ett sätt att beskriva strategier för 

matematisk inlärning och innebär att man behärskar olika matematiska strategi och kan 

applicera dessa på rätt tillfälle och vet vilken strategi som passar bäst i olika situationer. Att 

behärska rumsuppfattning medvetet tidigt tror jag är viktigt för barns fortsatta matematiska 

utveckling, rumsuppfattning behandlar exempelvis avstånd, läge och riktning vilket jag anser 

är grundläggande för att man ska klara av vardagen.   

4.2.2 Introducera kunskap om rumsuppfattning i förskolan 

Flera av pedagogerna uttrycker att begreppet rumsuppfattning är svårtolkat och ”luddigt”. En 

av pedagogerna uttryckte att hon inte visste hur hon skulle arbeta med rumsuppfattning och 

hon hade svårt att ge konkreta exempel på aktiviteter som utvecklar rumsuppfattning. Till en 

början blev jag förvånad över det faktum att rumsuppfattning var så ett så pass okänt begrepp 

för pedagogerna, dock gick det upp för mig när jag i arbetet med att hitta relevant litteratur till 

studien upptäckte att litteratur och forskning som behandlar rumsuppfattning existerar i 

mycket sparsamma mängder. Om man då har i åtanke att dessa pedagoger har arbetat i 

verksamheten i ett antal år och inte aktivt tar del av litteratur och forskning på det sätt som jag 

under min utbildning har gjort. Jag har vid flera tillfällen stött på pedagoger i verksamheten 

som uttrycker att de inte ”hänger med” i utvecklingen och forskningen och att de skulle önska 

att de fick ta del av utvecklingen men att fortbildningstillfällen sällan ges av 

förskoleledningen.  

Reis (2011) och Persson (2006) beskriver rumsuppfattning som en förmåga att kunna 

orientera sig i tid och rum. Att kunna göra avvägningar och sätta sig själv i relation till 

rummet och se förhållanden mellan objekt. Begrepp som bredd, djup, orientering, läge och 

riktning kopplas samman med rumsuppfattning. De två sistnämnda finns även uttryckta i 
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Lpfö-98-2010. I arbetet med denna studie har jag kommit fram till att kunskapen om 

rumsuppfattning är låg. Flera av pedagogerna ger en förklaring till själva ordet 

rumsuppfattning men förklaringarna av vad som är rumsuppfattning och hur man förklarar 

det som ett fenomen är få. Gemensamt för de intervjuade är att alla utom en i första hand 

beskriver hur de har möblerat sina rum och vad rummen används till och om rummen används 

till det som de är tänkta till när de ska berätta hur de tänker om rumsuppfattning. 

Pedagogernas osäkerhet inför ämnet var också något jag kunde känna av och jag märkte vid 

ett flertal tillfällen att svaren avslutades som en fråga eller att pedagogerna tittade på mig som 

att de sökte en bekräftelse på att de svarat rätt. Att ingen av pedagogerna ens nämner 

läroplanen vare sig den gamla eller den reviderade förbryllar mig då det trots allt är ett av få 

styrdokument som finns för förskolan och dessutom numera är mer omfattande vad gäller 

matematik. Hade pedagogerna relaterat till läroplanen så hade de varit medvetna om att deras 

tänkande med viss utveckling hade kunnat vara ett sätt att arbeta med rumsuppfattning. Flera 

av dem nämner i förbifarten geometri och Persson (2006) menar att rumsuppfattning kan ses 

genom geometriskt kompetens. Exempelvis genom att barnen känner igen former och vet hur 

de är uppbyggda, att samma form kan ha olika storlek, att nya konstellationer och objekt kan 

skapas av de befintliga formerna och även känna igen geometriska former i omgivningen. 

För att ett barn ska kunna tillgodose sig och utveckla en god rumsuppfattning krävs vissa 

grundläggande kunskaper enligt Persson (2006): Koordination, bakgrund, konstans, läge, 

synminne och abstrakt seende. Dessa sex punkter är saker som man inte bara behöver för 

rumsuppfattningens skull utan dessa är nödvändiga att behärska oavsett vad man gör. Dessa 

kan man som pedagog medvetet träna på var och en för sig eller i kombination oavsett vilket 

så om man behärskar de här sex punkterna så har man en god grund att stå på och koppla 

samman till vad som blir rumsuppfattning.  

Reis (2011) menar att matematik är ett ständigt pågående samspel mellan barnet och dess 

omvärld genom att de söker svar och sammanhang. Hon menar att struktur och samband är 

två viktiga begrepp för grundläggande matematiskt kunnande vilket också bekräftar 

ovanstående punkter som Persson (2006) beskriver.  

Jag har ingen kunskap om hur mycket eller om pedagogerna har fått någon introduktion till 

den reviderade läroplanen i samband med införandet av den men jag anser utifrån intervjuerna 

att pedagogerna skulle vara i behov av att få en genomgång i hur de ska tolka det som skrivits 

i läroplanen och vad det innebär för det konkreta sättet att arbeta i verksamheten. Jag vet att 

pedagogerna inom den berörda kommunen arbetat med ett omfattande projekt under hösten 

2011 och våren 2012 som krävt mycket tid och engagemang av pedagogerna och att fokus har 

legat på detta. Dock tycker jag inte att dessa projekt ska ske på bekostnad av den övriga 

pedagogiska verksamheten i förskolan, man måste hitta en balans i sitt arbetssätt. I skolan går 

det att kombinera olika ämnen och det borde gå i förskolan också, i en aktivitet kan man få in 

flera olika aspekter och kanske inte lägga fokus på allt samtidigt men genomför man samma 

aktivitet med olika fokuspunkter varje gång kan en specifik aktivitet ge barnen möjlighet att ta 

till sig kunskap på olika sätt utan att de varje gång behöver lära sig reglerna till en ny lek eller 

liknande.    
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4.2.3 Arbeta med rumsuppfattning  

Intervjuerna visar på att pedagogerna inte arbetar medvetet med rumsuppfattning i någon 

större utsträckning och tre av de fem pedagogerna berättade i intervjuerna att de inte arbetar 

medvetet med rumsuppfattning alls och beskriver att de inte vet hur de konkret ska arbeta med 

det i verksamheten. Jag tror att på en småbarnsavdelning ligger matematikfokus mer på 

antalsuppfattning och ramsräkning som är mer lättillgängligt och lättarbetat för pedagogerna, 

det finns många lekar och aktiviteter och mycket material som behandlar detta för små barn. 

Rumsuppfattning finns att finna i flera av de lekar och aktiviteter som ofta förekommer i 

förskolan dock inte lika tydligt kanske som med andra matematiska begrepp. Det ligger det på 

pedagogerna att vrida och vända på aktiviteterna för att kunna se andra mål med dem. 

Barn upptäcker, utforskar och utvecklar med kroppen och framförallt genom leken, där är alla 

sinnen aktiva och hjälper barnen att skapa minnen, uppfattningar och relationer (Sterner 

2006). Hon betonar även vikten av att barn får ord och språk för sina upptäckter, vilket också 

berördes i intervjuerna. Pedagogerna fick frågan om de såg några kopplingar mellan 

rumsuppfattning och den språkliga utvecklingen, det som pedagogerna kopplade till den 

språkliga förmågan var främst prepositioner. Sedan berättade pedagogerna om vikten av att 

benämna det barnen gör, vad pedagogerna gör och vad de leker med, dock är detta inget som 

pedagogerna beskriver att de gör ur ett rumsuppfattande perspektiv utan det sker allmänt.  

Sterner (2006) menar på att pedagogernas roll är mycket viktig i arbetet med barns 

rumsuppfattning. En engagerad och intresserad pedagog som upplever tillsammans med 

barnet och samtalar om upplevelser är A och O. Pedagogen måste kunna hjälpa barnen att 

relatera till tidigare erfarenheter för att skapa en djupare och mer utvecklad förståelse. Hon 

menar att ett av pedagogernas viktigaste verktyg är att ta tillvara på barnens lekar under den 

fria leken, en lärsituation ursprungen ur den fria leken är minst lika viktig som en planerad 

aktivitet. Jag anser att barnen har lättare att ta till sig och relatera till sådant de själva är 

intresserade av och som de besitter en kunskap om. Att ta tillvara på när barnen bygger kojor, 

eller andra konstruktioner och väva in rumsuppfattning i det är en nödvändighet för en 

pedagog. Jag tänker mig att om pedagoger och vuxna tycker att rumsuppfattning är en 

abstrakt och ”luddig” företeelse vad ska då inte barnen tänka om begreppet. Barnen kan inte 

ordens innebörd från början, det är vi pedagoger och vuxna som måste förklara (Sterner, 

2006). För att få barnen intresserade så tror jag att det är viktigt att starta där deras intressen 

ligger. Sterner menar att det är pedagogerna som väljer fokuset i en lek, väljer pedagogen att 

rikta in samtalet i leken på rumsuppfattning så skapas begrepp och kommunikation i ett sådant 

perspektiv. Genom att lägga fokus på rumsuppfattning bidrar pedagogerna till att barnen 

utvidgar sina ordförråd och till att de spontant använder sig av nya ord i leken.   

4.2.4 Medvetandegöra teman om rumsuppfattning  

Pedagogen är en viktig stöttepelare i barnens utveckling, genom att låta barnen utforska och 

upptäcka växer barnen i sin tilltro till sig själv och andra menar Sterner (2006). Jag hävdar att 

det är av stor vikt att man som pedagog vågar utmana de små barnen, att man vågar låta 

barnen misslyckas och lyckas utan att man griper in för fort och hjälper dem och att man 

vågar låta det ta tid. Tid är en av de dyrbarare saker som finns i förskolan och den är man rädd 

om, men hur använder man den kan jag undra. Att ta sig tid att sitta ner med barnen på golvet 
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och vara närvarande bland dem är ofta något som får vika undan för att personalen har mycket 

annat att göra, det ska dokumenteras, gå på möten, diskuteras och fikas istället för att 

kommunicera med barnen. Doverborg (2006) menar att en pedagog som vill utmana barnens 

matematiklärande bör ha ett barnperspektiv och trycker på att ett barnperspektiv inte är en 

undervisningsmetod utan ett förhållningssätt. Hon menar i enighet med Sterner att 

pedagogens främsta uppgift är att problematisera och fånga situationer som kan utmana 

barnen.  

Ahlberg (2000) beskriver begreppet ”den reflekterande läraren” som ett begrepp som blir allt 

vanligare i inom undervisningsvärlden. Hon menar att en pedagog måste upptäcka och 

reflektera över sina uppfattningar. Varför man tolkar och tänker som man gör Ahlberg menar 

även att det innebär att man som pedagog vill förbättra och utmana sin undervisning. 

Björklund (2012) är inne på samma spår och menar att pedagogens kunskaper och förmågor 

är det som avgör om pedagogen kan planera aktiviteter som passar gruppen. Att vara insatt i 

ett begrepp är grunden för att kunna få ett meningsfullt utbyte med barnen.  

Förskolläraryrket innebär att man måste kunna lite om mycket just för att kunna fånga barnen 

där de är för tillfället samt väcka en fortsatt nyfikenhet hos barnen. Därför tycker jag att det är 

viktigt att man som pedagog hela tiden strävar efter att hålla sig någorlunda uppdaterad på 

utbildningsfronten och söka efter kunskap och framförallt läsa och reflektera över läroplanen 

ofta för att inte uppleva att man missar något och brister i sin kunskap på det sättet som de 

intervjuade pedagogerna till viss del upplever att de gör i och med att de upplever 

rumsuppfattning som ett främmande och skrämmande begrepp.     

4.3 Förslag på vidare forskning 
Jag anser att det inom området för uppsatsens tema, matematik för små barn och begreppet 

rumsuppfattning finns mycket mer att forska om. Man kan göra studier med observationer 

både på barn och vuxna för att se hur de tar till sig rumsuppfattning och hur de vuxna 

kommunicerar med barnen när de arbetar med begreppet rumsuppfattning. En annan vinkling 

man skulle kunna studera är rumsuppfattningen mer ur ett läroplansperspektiv, hur tolkar 

pedagogerna rumsuppfattning utifrån läroplanen? 
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Bilaga 
 

Intervjufrågor 

Hur tänker du om begreppet rumsuppfattning? 

Vad innebär det för ett barn att utveckla rumsuppfattning? 

Är det någon skillnad på hur barn lär sig rumsuppfattning inomhus och utomhus? 

 

På vilket sätt arbetar ni med barns rumsuppfattning?  

Anser du att kopplingar finns mellan barns rumsuppfattning och den språkliga utvecklingen?   

När uppfattar du att barns rumsuppfattning är en matematisk kompetens? 
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Bilaga  

 

 

20120221 

Hej! 

Jag heter Malin Lindh och läser till förskollärare på Högskolan i Skövde. Nu är jag inne på 

sista terminen och skriver mitt examensarbete. Studien jag gör handlar om små barns 

rumsuppfattning.  

Min förfrågan är om någon eller några av er som arbetar med eller har erfarenhet av att arbeta 

med barn i åldern 1-3 år skulle kunna tänka sig att bli intervjuad av mig? 

Studien jag gör har som syfte att undersöka hur pedagoger beskriver att de arbetar på 

småbarnsavdelning för att synliggöra och uppmärksamma barns rumsuppfattning. 

Frågeställningarna min studie bygger på är: 

1. Hur arbetar pedagogerna för att utveckla barns rumsuppfattning i förskolans verksamhet? 

2. Vilken betydelse har rumsuppfattningsförmåga för barns matematiska utveckling? 

Intervjun kommer att ta mellan 30-45 minuter. Det går inte att svara rätt eller fel, jag är 

intresserad av olika uppfattningar. Intervjun planeras in på en tid som passar både dig och 

mig, jag kommer till din förskola eller annan plats som passar dig bättre. Intervjuerna kommer 

att spelas in på band men ingen annan än jag kommer att lyssna på dem, inspelningarna 

raderas efter studien är slutförd. Undersökningen är frivillig, du kommer att vara anonym och 

är fri att avbryta ditt deltagande när som helst under studien.   

När studien är färdig kommer du om du vill få möjlighet att ta del av den.   

Jag hoppas att du/ni skulle tycka att det är meningsfullt att deltaga i min studie. Jag 

personligen tycker att det skulle vara jätteintressant att höra era tankar om små barns 

rumsuppfattning. 

Vänligen hör av er på tel; xxx-xxxxxxx eller a11malli@student.his.se  

Tack på förhand för ert deltagande, det betyder mycket för mig och min framtida roll som 

förskollärare. 

Med vänliga hälsningar, 

Malin Lindh 
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