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Abstrakt 
 

Syftet i detta examensarbete är att få en inblick i hur 

förskollärare/barnskötare planerar och stödjer barnen i deras sökande efter 

olika matematiska begrepp i lek med vatten. Vi har gjort en 

tvärvetenskaplig undersökning på fyra 1-3 års avdelningar, som är baserad 

på ett hermeneutiska tankesätt där vi har tolkat 

förskollärarnas/barnskötarens agerande vid vattenlek. Vi har använt oss av 

kvalitativa undersökningsmetoder i intervjuerna och observationerna. 

Resultatet i vår undersökning visar att förskollärarens/barnskötarens egna 

kunskaper i matematiska begrepp, planering av aktiviteten, förståelse för 

barnens kunskaper är viktiga för vidareutveckling av barnens matematiska 

begreppsbildning. 

 

Nyckelord 
 

Begreppsbildning, förhållningssätt, förskola, matematik, vattenlek. 

 

Abstract 

 

The purpose of this thesis is to gain an insight into the preschool/childcare 

workers plan and support the children in their search for various 

mathematical concepts in play with water. We have conducted a 

multidisciplinary study of four 1-3 year divisions, which are based on a 

hermeneutic thinking where we have interpreted preschool 

teacher/childcare workers conduct in water play. We have used the 

qualitative investigation in the interviews and observations. The results of 

our study show that preschool teacher/childcare workers knowledge of 

mathematical concepts, planning of activity, understanding of children's 

knowledge are important to the development of children's mathematical 

concepts. 
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1. Inledning 

Vi är två lärarstuderande som är intresserade av matematik i förskolan. Vi har blivit 

uppmärksammade på att matematik har fått en större betydande roll i förskolans verksamhet. 

Förskolan ska ge barnen möjlighet att experimentera och utforska och ta in matematiska 

begrepp i sin vardag. Små barn bär på inre kunskaper som de uttrycker och visar på olika sätt. 

De tar in kunskaper i leken och i sitt samspel med andra barn samt med 

förskollärare/barnskötare. Hur detta samspel fungerar och vad som sker i lärandeprocessen är 

en viktig pusselbit för att det pedagogiska arbetet ska gå vidare i riktning i barnets egen 

läroprocess. Enligt Doverborg och Emanuelsson (2006) är det därför viktigt att beakta 

lärarens förhållningssätt, kunskaper och inställning till hur olika matematiska begrepp kan 

utvecklas och synliggöras på förskolan. Ett utav förskolans läroplans strävansmål är att barn 

ska få möjlighet att undersöka, utforska och reflektera kring olika matematiska begrepp 

(Skolverket 2010). Genom att diskutera med andra får barnen möjlighet att se samband men 

även likheter och olikheter (Björklund 2009). 

 

Matematiken har fått allt större plats i läroplanen (Skolverket 2010) och har därför 

uppmärksammans alltmer i förskolor runt om i landet. Under vår utbildning har vi gått kurser 

i matematik och det som väcker vår förundran är att många har ett motstånd till matematiken. 

Alla kan inte vara intresserade av matematik men det vore önskvärt om alla hade fått 

möjlighet att upptäcka matematikens värld och dess vardagliga matematik som vi alla möter 

dagligen. För att kunna stödja barnen i deras matematikutforskande behöver barnen mötas av 

pedagoger som själva är medvetna om olika matematiska begrepp (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 1999). 

 

Vi är intresserade av att se hur förskollärare/barnskötare planerar kring matematiska begrepp i 

vattenleken för barn i 1-3 års ålder. Vi blev inspirerade av just matematik i vattenleken genom 

våra egna erfarenheter i temaarbete kring vatten. Vi insåg hur mycket matematik det finns i 

vattenlek. Vårt intresse väckte frågor kring hur förskollärare/barnskötare kan stödja barnen i 

deras utforskande kring matematik i vattenlek. Vi blev nyfikna på vilket sätt 

förskollärarna/barnskötarna tänkte inför olika aktiviteter utifrån ett matematiskt perspektiv. 

Vilka medvetna tankar finns kring matematik i vattenleken? Hur agerar 

förskollärare/barnskötare i vattenleken? Vilka matematiska begrepp finns i vattenleken? 

Dessa frågor vill vi undersöka närmare. Vi vill genom denna undersökning få större kunskap 

om matematik i vattenlek och se vilken betydelse läraren har för att matematiken ska bli 

synlig för barnen.  
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1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att få inblick i hur förskollärare/barnskötare planerar och 

stödjer barnen i deras sökande efter olika matematiska begrepp i lek med vatten. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

 Vilket syfte har förskollärare/barnskötare med den planerande vattenleken? 

 

 Hur agerar förskollärare/barnskötare i vattenleken? 

 

 Vilka matematiska begrepp synliggör förskollärare/barnskötare i vattenleken? 
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2. Teoribakgrund 

Det är av stor vikt att lärare beaktar och utvecklar, skapar olika lekmiljöer där matematiken 

kan få plats för barnen på förskolan (Doverborg & Emanuelsson 2006). För att kunna bemöta 

barnens nyfikenhet och utforskande i matematiska begrepp är det viktigt att lärare innehar ett 

lyssnade perspektiv där de visar att de är intresserade hur och vad barnen vill lära sig samt att 

de har kunskaper som är anpassade efter barnens intresse (Cross, Woods & Schweingruber 

2009). Det är även viktigt att läraren har en kommunikativ förmåga som kan stödja och 

inspirera barnen till att vilja gå vidare i sitt lärande. 

 

 

2.1 Lärarens betydelse i barns lärande 

Barnen ska få använda och utveckla matematiska begrepp, hitta likheter och skillnader genom 

att utforska och undersöka olika begrepp i olika lärsituationer och miljöer (Skolverket 2010). 

Läraren har ett ansvar att göra undervisningen lustfull, meningsfull och begriplig. För att 

skapa dessa stunder krävs det kunskaper kring barns lärande och utveckling.  Pedagogens 

kunskap om matematik är av betydelse för hur de använder matematik i undervisningen 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). Har pedagogen inte goda kunskaper kring barns 

matematiska lärande och utveckling är det svårt att skapa tillfälle där barnen får lärande 

utifrån deras egen kunskap och erfarenhet. Det är även viktigt att vuxna är lyhörda, 

engagerade, uppmuntrar barns lärande och samtalar med barnen kring matematik (Heiberg 

Solem & Reikerås 2004). En bra lärare menar Cross, Woods & Schweingruber (2009) 

observerar barnens utforskande, ger dem utmanande material under undersökandets gång och 

är där som stöd för barnets lärande och utveckling. Vidare anser de dock att de i sin 

undersökning i USA har sett på motsvarande, att undervisningen sker från läraren till passiva 

barn. Pedagogens roll som vägledare är viktig. Barnen kan behöva hjälp och stöd att uppfatta, 

tolka och få förståelse kring olika matematiska begrepp (Doverborg & Pramling Samuelsson 

1999). 

 

Det är viktigt att pedagogen funderar över för vems skull aktiviteten skapas och vad de vill att 

barnen ska få mer kunskap kring (Öhman 1996). Genom att läraren tydliggör målen med 

aktiviteten, fångar upp barnets utforskande och för fram, beskriver den kan barnen utveckla 

sina matematiska förmågor (Reis 2011). I en fulländad förskolepedagogik sammanfogas lek 

och lärande och bildar en helhet där läraren observerar och tar till vara på barnens intresse och 

utgår från detta i temaarbetet. På så vis skapas det en förskola där hela dagen inspireras av lek 

och lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan 2009). 

 

Palmer (2011) menar genom att hon upplevde matematiken med hela kroppen och utforskade 

den tillsammans med barnen fick hon en annan matematisk identitet. Vidare skriver hon att 

hennes relation till matematiken förändrades i och med att hon aktivt var med i undersökandet 

tillsammans med barnen. Pedagogen ska inta ett didaktiskt perspektiv där de går in i barnens 

värld och får förståelse för deras livsvärld. De ska även försöka se världen med barnens ögon, 

barnperspektivet (Johansson & Pramling Samuelsson 2003). Relationen mellan pedagogen 

och barn har en betydande roll det vill säga det är en ”asymmetrisk relation” (Juul & Jensen 

2003:106) där pedagogen har mycket makt och ansvar över läroprocessen. Därför är det 

viktigt att pedagogen har mer kunskaper, tar sitt ansvar och hittar olika sätt att förmedla den 

kunskap som barnen är nyfikna på. På detta vis ökas kvalitén i pedagogens arbete dvs. att 

kunna ta in ett lyssnade barnperspektiv, där barnens tankar är betydelsefulla i läroprocessen 

(Juul & Jensen 2003; Lenz Taguchi & Åberg 2005). 
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Lindahl (1998) skriver att Piaget menar att barnens intellekt är beroende av det sociala 

sammanhanget som de befinner sig i. Framförallt de yngre barnens som ännu inte har 

utvecklat det verbala språket, behöver vuxna som förstår och tolka deras tankar samt 

inspirerar barnen till nya kunskaper och utmaningar.  Genom att den vuxna och barnet har en 

dialog kring lärandet sker ett utbyte av tankar, erfarenheter, teoretiska kunskaper som varje 

individ har. I dialogen får barnen möjlighet till social kompetens men även att använda sina 

språkliga (tal och skrift), matematiska kunskaper tillsammans då sker en social integrering 

som gör att barnen blir delaktiga i gemenskapen (Lindqvist 1996).  

 

 

2.1.1 Vardagliga problemlösningar 

Matematiken finns i barnens vardag därför är det en naturlig del i barnens liv. Det är lärarens 

uppgift som ledare att ge barnen möjlighet att använda olika matematiska begrepp och 

använda dem i vardagliga problemlösningar till exempel att barnen kan se likheter och 

skillnader, mönster, sortera och kategorisera, para ihop, se skillnad på olika geometriska 

former i sin omgivning (Björklund 2009). Lärarens uppgift är att sätta igång en matematisk 

tankeprocess hos barnen där de får möjlighet att resonera, experimentera med sina tankar med 

andra och inom sig själv. Det är även viktigt att läraren har tilltro till barnets förmåga och tar 

tillvara på barnets tankar och idéer (Pramling Samuelsson & Sheridan 2009). Pedagogernas 

uppgift är att ställa frågor som utmanar barnen och ge nya upplevelser, erfarenheter och göra 

barnen uppmärksamma på olika matematiska begrepp (Olofsson 2012). Genom att läraren 

ställer öppna frågor till barnen får barnen möjlighet att träna upp den språkliga förmågan. På 

detta vis är det lättare för dem att lära sig matematiska begrepp samt siffersymboler. Barnen 

lär sig på olika sätt, vissa barn vill ha de matematiska begreppen synliggjorda för dem, 

konkretiserade. Därför är det viktigt att förskolan erbjuder olika sorters miljöer för barnen där 

de kan får möjlighet att utforska och undersöka. Det är vuxnas uppgift att förstå barnens väg i 

deras matematiska värld det vill säga processen till deras svar i det barnet är nyfiken på att 

finna (Claesdotter, Björkman & Zetterberg 2002).  Det är viktigt att läraren inte enbart ser ett 

resultat utan även ger barnen möjligheter att experimentera och diskutera att det finns olika 

svar på en lösning (Emanuelsson & Doverborg 2006). 

 

De vuxna ska vara goda förebilder med bra kunskaper som ger barnen möjligheter att vidga 

sina kunskapsvyer närmast deras egen proximala utvecklingszon. Det vill säga där barnet 

befinner sig i sina matematiska kunskaper, samt ett litet steg högre så att det blir en utmaning 

för barnen (Lindqvist 1996). Barnens begreppsbildning ska enligt Stadler (2011) vara baserad 

på deras erfarenhet samt att pedagogen ska vara medvetna om vilka tidigare kunskaper och 

kompetenser som barnen har och använda termen ”erfarenhetsmatematik” (Stadler 2011) 

istället för vardagsmatematik. Vygotskij betonar enligt Smidt (2010) att det är av stor 

betydelse vilket förhållningssätt eller syn den vuxna har på den vardagliga matematiken, samt 

hur den kan förenas med den vetenskapliga synen av den. Barnen lär abstrakta begrepp genom 

att barnen får utforska, konkretisera dessa i olika erfarenhets situationer. Sterner menar att det 

är viktigt att lärare har ett brett matematisk perspektiv där det tas in många olika sidor av 

matematiken som är användbar i barnens vardagliga liv (Nöjd 2010). Det är viktigt att den 

svenska förskolan och skolan har vissa hållpunkter som kan tas in i den pedagogiska 

planeringen det vill säga vilka kunskaper läraren har som mål att förmedla till barnen i 

matematik. På detta vis får matematiken som ett ämne en röd tråd genom barnens utbildning i 

svenska förskolan och skolan (Nöjd 2010). 
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2.2 Lekens betydelse för lärandet 

Det är viktigt att barn lär sig matematik genom lek. Verksamheten skall styras av lust för 

lärande (Skolverket 2010). Lek - matematik - lärande går hand i hand. Lekmiljön är av 

betydelse för hur matematiken kan stimuleras, en miljö som stimulerar till matematik skapar 

ett intresse hos barnen att vilja lära sig mera om matematik (Doverborg & Emanuelsson 2006)  

 

Genom att använda fantasin kan barnen hitta egna tolkningar av de kunskaper som de får av 

sin omgivning samt av sina egna inre erfarenheter och kunskaper (Lindqvist 1996). Lärandet 

sker när barnet med sina erfarenheter upptäcker nya sätt att se på saker och ting än vad de 

tidigare har gjort. Det skapar en nyfikenhet hos barnet, vilja veta mer. För att skapa denna 

nyfikenhet krävs det att pedagogen är lyhörd och försöker att förstå barnens tolkning av 

kunskapen. På detta vis kan man närma sig varandras tankar kring lärandet (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 2000). Vuxnas uppgift är att hitta olika strategier till barnens tankar och 

uttryck. Detta kan man göra till exempel genom att observera barnen i deras lek, vardagliga 

samtal och reflektera över barns lärande (Heiberg Reikerås & Solem 2004). Reflektion är av 

stor betydelse för fortsatt arbete. Genom reflektionsarbete får pedagogerna större kunskap om 

barns lärande och reflekterar över målet med aktiviteten. I reflektionsarbetet är det viktigt att 

reflektera över val av aktivitet, hur det gick, vad hände och hur kan de gå vidare (Lenz 

Taguchi & Åberg 2005).  

 

Piaget menar att barn mellan 2-6 år är beroende av vilka intryck som ges till dem och hur de 

tolkar dem utifrån sina egna erfarenheter, att de har svårigheter att hitta andra lösningar när 

faktorer runt omkring dem förändras (Hwang & Nilsson 1995). Symboliska tänkande kommer 

när barnen har en förmåga att skapa ett sammanhang mellan vad som finns i dess omvärld och 

vad som återskapas i tankarna. Det symboliska tänkandet är en viktig ingrediens i 

låtsatsvärlden och skapar möjligheter för barnen att träna upp sitt minne samt det logiska 

tänkandet.. Piaget menar vidare att barns lek blir mer synlig när omgivningen kan se att 

barnen kan skilja på vad man kan göra med kroppen i allmänhet och vad man har för inre 

bilder t.ex. att ett löv på en vattenyta kan bli en båt (Hwang & Nilsson 1995). 

 

 

2.3 Kommunikation 

Vi människor tänker och samtalar mycket kring vårt lärande. Det är en ”metakognitiv 

förmåga” (Doverborg & Emanuelsson 2006:50) det vill säga där vi delger varandra våra 

tankar utifrån de erfarenheter vi har eller får kring en lärande situation. På detta vis övar vi 

upp minnet, samt vår förmåga att resonera, laborera med tankar som kan ge en ny dimension i 

lärandet. För att skapa ett bra samspel mellan barn och lärare krävs det att de hittar ett 

gemensamt intresse som lägger grunden för all kommunikation, annars får fortsatt 

kommunikation inget värde. (Pramling Samuelsson & Sheridan 2009). I kommunikation med 

varandra kan vi hitta gemensamma strategier till olika lösningar i olika situationer. 

Förskolebarns tankar och erfarenheter är ofta beroende av i vilken situation och miljö de 

befinner sig i samt vilket språk som omger dem. Barn har en förmåga att iaktta och tolka 

kroppsspråk, mimik hos varandra samt vuxna (Doverborg & Emanuelsson 2006). Stern menar 

att informationen som barnen bearbetar görs och samverkar i barnens olika sinnen, där både 

teoretiska och känslomässiga tankar går hand i hand i barnens lärande och utforskande om sin 

omvärld. (Hwang & Nilsson 1995). 

 

Barnen har ofta en stark vilja att lära sig om sin omvärld och sina egna erfarenheter. De söker 

en inre och yttre mening med det som sker runt omkring dem. Barn får möjlighet att 

tillsammans med andra barn och vuxna träna upp sina språkliga färdigheter, utforska sin 
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omgivning. De lär sig även om hur de agerar/fungerar själv med andra människor, kunskaper 

om jaget samt om andra människor (Hwang & Nilsson 1995). Den sociala känslan förstärks, 

menar Vygotskij, när barn och läraren diskuterar, delger sina tankar till varandra. I 

kommunikationen får man ett vidgat perspektiv av lärandet eftersom det sker en integration 

mellan de egna och omgivningens tankar (Forsell 2005). 

 

 

2.4 Matematik 

Matematik är ett universellt språk och ingår i vårt kulturarv (Doverborg & Emanuelsson 

2006). I förskolans verksamhet kopplas matematiken ofta samman med det som finns nära 

barnen, aktiviteter som stimulerar barnens förmåga att hitta lösningar på ett problem som de 

är intresserade av. Därför är det viktigt att barnen får en grundläggande matematisk 

begreppsbildning i ett tidigt stadium i livet som de kan få användning av när de resonerar, 

laborerar och experimenterar (Doverborg & Emanuelsson 2006). 

 

 

2.4.1 Begreppsbildning 

När det gäller barnens begreppsbildning det vill säga att kunna dra egna slutsatser är det 

viktigt att barnen får en helhetsbild. De små barnen lära sig olika matematiska begrepp genom 

att samtala och få det konkretiserat i t.ex. leken där barnen utforskar och undersöker med 

kroppens alla sinnen (Lindahl 1998; Björklund 2007). Matematiska begrepp behandlar till 

exempel storlek, former, mönster, mängd, mätning, volym, tecken, symboler som man kan se 

i olika sammanhang eller mellan olika föremål (Björklund 2007). Om barn ska få förståelse 

för dessa matematiska begrepp är det viktigt att de först får lära sig att sortera och 

kategorisera. Barnen lär sig att se olika samband i sin sortering. Detta skapar möjligheter till 

att tänka mer strategiskt och få en övergripande syn på begrepp, som är grunden i 

matematiken (Gottberg & Rundgren 2006). 

 

Vygotskij nämner att barnens begreppsbildning sker i tre etapper. Etapp ett; efter egna 

erfarenheter som är subjektiva. Etapp två; jämförelser med andra, söker efter 

olikheter/likheter på saker runt omkring dem, rangordnar och klassificerar. Etapp tre; barnen 

har lärt sig att se avgörande faktorer som påverkar hur till exempel sorteringen ska ske 

(Doverborg & Emanuelsson 2006). Vygotskij menar även att innan barnens begreppsbildning 

blir tydlig och klarbehöver de undersöka det vill säga lära sig begreppens funktioner genom 

att experimentera. På detta vis får de möjlighet att genom sin fantasi och lek sätta egna ord 

och se ett sammanhang av olika inre kunskaper de fått genom tidigare erfarenheter (Smidt 

2010).  

 

Begreppsinnehållet är beroende av individuella tankar och erfarenheter (Stadler 2011-02-05). 

Genom att kommunicera med andra till exempel vid experiment, kan barnen få möjlighet att 

uttrycka och visa vilket innehåll i de olika begreppen som de har fått kunskap om eller vill 

utforska (Björklund 2007). Vygotskij menar att det sker en överföring eller kommunikation 

med hjälp av olika symboler och tecken (Smidt 2010). Barnen får då möjlighet att 

konkretisera olika begreppsbildningar, jämföra dem med varandra. Detta kan de göra genom 

att det sker ett samförstånd i lärandet. Att barnen kan visa eller uttrycka sina tankar, 

kunskaper, genom att använda samma tecken och symboler i kommunikation med andra 

(Smidt 2010). 
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2.4.2 Rumsuppfattning 

Rumsuppfattning är något som det lilla spädbarnet känner och upplever med hela kroppen. 

Det lilla spädbarnet upplever världen från olika perspektiv när det lyfts till exempel från 

golvet, skötbordet, och vagnen. Barnet får erfarenhet av rörelse och ju mer erfarenhet det lilla 

barnet får ju vidare blir deras uppfattning om omvärlden runt omkring dem (Heiberg Solem & 

Reikerås 2004). När barnet rör sig i ett rum skapas olika perspektiv där barnet får möjlighet 

att utveckla sina erfarenheter när det gäller avstånd, läge, djup, och bredd (Doverborg & 

Emanuelsson 2006). Det är viktigt att den vuxna fångar upp barnets upplevelser och sätter 

namn på de olika rumsbegreppen. Detta för att barnet ska kunna se sambandet mellan de olika 

begreppen och få en större rumsförståelse. (Heiberg Solem & Reikerås 2004).  

 

Några exempel på rumsbegrepp kan vara: avstånd, bredd, djup, riktningar, orientering, 

placering, slutenhet, rörelse (Heiberg Solem & Reikerås 2004). För att beskriva var någon 

eller något finns använder vi oss av lägesord eller placeringsord, lokaliseringsord. Vi 

använder oss av placeringsord för att beskriva förhållandet mellan olika saker. Exempel på 

placeringsord är under, bakom, överst, närmast, och i mitten (Heiberg Solem & Reikerås 

2004). Enligt Cross, Woods & Schweingruber (2009) är i, på, under, upp, ner de första 

vanligaste lägesorden som små barn får förståelse för, därefter kommer bredvid, mellan, 

framför och bakom. 

 

 

2.4.3 Geometriska former 

Former är grundläggande inom matematik. Barn lär sig att känna igen föremål på dess form 

och sätter ord för dem (Björklund 2007). Barns fortsatta matematiska lärande underlättas 

genom att de får många erfarenheter av olika former (Cross, Woods & Schweingruber 2009). 

Barn som har tillgång till olika material och former i sin lek får möjlighet att utforska hur 

dessa kan sättas ihop och bilda nya former. Genom deras utforskande får de ett lärande om 

olikheter och likheter i formernas struktur. Detta innebär att barnens nya och gamla kunskaper 

och erfarenheter möts och då når de ett steg högre i deras matematiska tänkande. (Björklund 

2007). Det är viktigt att den vuxna som finns i barnets närhet har kunskap om geometri. De 

ska kunna se och upptäcka geometriska former och kunna ge barnen geometriska begrepp och 

fortsätta att utmana barnet på dess nivå (Heiberg Solem & Reikerås 2004). Det är lätt att 

bromsa barns utveckling i geometriska former om inte läraren lyssnar och uppmärksammar 

barnet. Samtidigt om läraren fångar upp barnets tankar och idéer och är en stödjande och 

uppmuntrande vuxen kan allt hända. (Doverborg & Emanuelsson 2006).  

 

Små barn uppmärksammar olika egenskaper med ett föremål och det är dess form som fångar 

barnet (Heiberg Solem & Reikerås 2004). Det lilla barnet uppmärksammar hjulen på bilen, 

knopparna på pusslet m.m. Ju mer erfarenhet barn får av olika geometriska former och figurer 

desto större föreställningsförmåga får de (Heiberg Solem & Reikerås 2004; Lindahl 1998). De 

har alltså större möjlighet att skapa sig inre bilder av olika föremål. Werner menar att det 

första barnen lär sig är att se en helhet innan de kan se delar i den. Det vill säga att en del av 

former kan identifieras först när barnen ser helheten i bilden (Lindahl 1998). 

 

 

2.4.4 Mätning 

Mätning handlar om att jämföra olika föremål med varandra och är oftast sammankopplat 

med olika enheter som volym, vikt, längd och så vidare. Begrepp som vi använder för att 

jämföra är till exempel längst, minst, störst, tyngst, mindre.  Jämförelseord använder vi för att 

uttrycka olika förhållanden (Heiberg Solem & Reikerås 2004). Jämförelseord är viktiga för att 
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barnen ska få förståelse och kunna se skillnader och likheter.  Ju fler ord och begrepp de kan 

desto större möjligheter finnsatt kunna ge en mer exakt beskrivning av ett föremål eller i 

vilket förhållande objektet står i (Heiberg Solem & Reikerås 2004; Björklund 2009; Gottberg 

& Rundgren 2006). För att mäta kan vi använda oss av olika informella mätredskap som till 

exempel en kopp. Hur många koppar med vatten får plats i den stora hinken? Heiberg Solem 

och Reikerås (2004) menar att barn får erfarenhet kring olika mätstorlekar och mätantal och 

kan då göra olika jämförelser. 

 

Barn får erfarenhet av volym genom att erfarna själva begreppet. Barn får tidig erfarenhet av 

rymdmått genom att leka med vatten, sand, hink, klossar. Med dessa olika hjälpmedel kan 

barnen själva undersöka hur många klossar som får plats i en hink eller vem som har fått 

mest/minst vatten i hinken. Volym och rymdmått är två begrepp som står i stort för samma 

sak. Vilket innebär att se hur mycket en form rymmer eller hur stor plats något tar (Heiberg 

Solem & Reikerås 2004). Vygotskij menar att människan använder olika sorters redskap för 

att konkretisera sitt lärande för sig själv och andra. Genom att använda vatten som ett redskap 

i flaskor till exempel fylla en flaska med mycket vatten och en med lite, får barnen möjlighet 

att känna skillnaden på begreppet tungt och lätt med sin kropp (Forsell 2005). 

 

Det finns många olika sätt att mäta på. Mätning kan vara att hitta rätt mätenhet och 

mätredskap till varje enskild situation. Mätning handlar om att innehållet måste vara 

detsamma när vi använder oss av måttenheter och att storleken vi använder för jämförelser är 

detsamma. Alltså att vi använder oss av samma storlek på till exempel koppen när vi gör 

jämförelse eller att innehållet är sand. Det utesluter inte jämförelser mellan olika redskap men 

för att barnen ska få förståelse för mätning som stämmer överrens med varandra krävs att 

samma redskap och innehåll används (Heiberg Solem & Reikerås 2004). Reflektion och 

samtal tillsammans med en lärare kring volym- areabegrepp gör att barnen får större förståelse 

kring olika proportioner och ser samband som gör att deras erfarenhetsvärld vidgas 

(Emanuelsson och Doverborg 2006). 

 

 

2.4.5 Taluppfattning 

Barns lärande är situationsbundna och de försöker ofta hitta en situation som är rolig och 

inspirerande samt lekfull och lärorik (Heiberg Solem & Reikerås 2004). Barn förtydligar ofta 

sin taluppfattning med kroppen. De visar och konkretiserar att de uppfattar siffrornas 

betydelse t.ex. med hjälp av fingrarna (Doverborg & Emanuelsson 2006). 

 

Vid rabbelräkning upprepar barnen antalsräkning (1,2,3,4,5) utan att förstå siffrornas och 

ordens innebörd. För att barnen ska få en trygg, säker förståelse kring antalsbegrepp är det 

betydelsefullt att de visuellt övergripande kan se och ange vilket räkneord som anger den 

totala mängden, ”kardinalprincipen (Doverborg och Emanuelsson 2006:75). På detta vis får 

de den viktigaste pusselbiten i färdigheter i taluppfattning, samt att kunna klassificera och 

sortera. Barnen får möjligheter att se skillnader i de olika talens/siffrornas betydelse. Det är 

viktigt för barn att se ett mönster, se en helhet, grupperingar samt att kunna kategorisera och 

gruppera. De får vidare förståelse i de grundläggande matematiska räknesätt som till exempel 

addition, subtraktion och division (Björklund 2009). 



 

 

3. Metod 

Vi gjorde en tvärvetenskaplig kvalitativ undersökning på fyra 1-3 års avdelningar det vill säga 

vi har tolkat förskollärarnas/barnskötarens agerande vid vattenlek. (Patel & Davidson 2003).  

 

3.1 Urval 

Undersökningen genomfördes på två förskolor i samma kommun varav tre avdelningar var på 

samma förskola. Dessa benämner vi tema 1A, 1B och 1C.  Den andra förskolan benämner vi 

med tema 2A och 2B. Förskolan 2A och 2B är två grupper på samma avdelning där 

förskolläraren/barnskötaren valde att dela in barnen i två grupper. Grupperna hade vattenlek 

efter varandra. 

 

Vi gjorde ett bekvämlighetsurval där arbetsgrupperna bestämde vilka som skulle medverka i 

våra observationer och intervjuer. Det enda kravet var att det skulle vara samma personer som 

var med i observationerna som vi intervjuade. Bekvämlighetsurval väljs när tillgängligheten 

till individerna kan vara svåra eller när det finns olika restriktioner från de som ska observeras 

eller intervjuas (Bryman 2008). Vi valde det för att vi ansåg att arbetslaget bättre visste vilka 

som hade möjlighet och vilja att vara med i vår studie. Vi valde att låta 

förskollärarna/barnskötaren själva bestämma vattenleksaktivitet och antalet barn i aktiviteten. 

Vi informerade dem om att vi skulle titta på matematiken i vattenlek och använda IKT- 

redskap som videokamera och Iphone vid våra observationer. Det var viktigt att deltagarna 

visste vad syftet var i undersökningen (Patel & Davidson 2003). 

 

Eftersom vi valde att låta varje arbetslag själva bestämma över antal barn i vattenleken blev 

variationen stor. Våra kriterier var endast att det skulle vara barn mellan 1-3 år och att det 

skulle vara en utbildad förskollärare/barnskötare. Oftast görs ett urval utifrån olika kriterier 

(Bryman 2008). I tema 1A deltog en förskollärare och sex barn, i tema 1B medverkade en 

förskollärare och tre barn, i tema 1C deltog en förskollärare och två barn, i tema 2A 

medverkade en förskollärare, en barnskötare och fem barn och i tema 2B deltog en 

förskollärare, en barnskötare och fyra barn.  

 

 
3.2 Datainsamlingsmetoder  

Vi observerade vattenleksaktiviteten och intervjuade enskilt förskollärare/barnskötaren som 

hade varit med i vattenleksaktiviteten. 

 

 

3.2.1 Observationer 

Genom observationerna gavs möjlighet att analysera förskollärarnas/barnskötarens agerande 

utifrån ett matematiskt perspektiv och att utröna vilka matematiska begrepp 

förskollärare/barnskötare använder. Vi använde oss av strukturerade observationer. Patel och 

Davidson (2003) menar att de strukturerade observationerna definierar tydligt vad som ska 

undersökas. Vi undersökte förskollärarens/barnskötarens agerande kring matematik och vilka 

matematiska begrepp som de synliggjorde i samspelet med barnen. Eftersom vi filmade 

observationen kunde vi använda oss av en observationsmall (bilaga 5) och löpande protokoll. 

I den löpande texten kunde vi beskriva förskollärarens/barnskötarens agerande i samspelet 

och kommunikationen med barnen. Vi delade in observationsmallen i tre rubriker, vilka 

matematiska begrepp använder förskolläraren/barnskötaren? Vad gör 

förskolläraren/barnskötaren? Samspel och kommunikation mellan förskollärare/barnskötare 
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och barn. Vi var endast observatörer vid observationstillfällena. Vi delade upp 

observationerna mellan oss.  

 

3.2.2 Intervjuer 

Vi använde oss av kvalitativa intervjuer med låg grad av strukturering, det vill säga, vi ställde 

öppna frågor till dem som vi intervjuade och vid behov ställde vi följdfrågor. Det innebar att 

samtalen blev mer naturliga. Syftet med kvalitativa intervjuer var att detektera olika 

egenskaper och uppfattningar hos den som blev intervjuad, att vi fick en djupare förståelse för 

hur förskollärarna/barnskötaren tänkte i aktiviteten (Patel & Davidson 2003; Johansson & 

Svedner 2010). Intervjuerna utförde vi efter observationerna av vattenleken eftersom en del av 

frågorna är relaterade till själva aktiviteten. En av oss intervjuade förskollärarna/barnskötaren 

enskilt. 

 

 

3.3 Genomförande  

3.3.1 Observationer 

Vi tog muntlig kontakt med förskollärare/barnskötaren vid varje förskola där vi informerade 

om vårt examensarbete och dess syfte samt användandet av filmning och inspelat ljud. Vi 

skickade ut medgivandeblanketter där föräldrarna fick möjlighet att ge sin tillåtelse till att 

barnen fick medverka i observationen och användandet av filmning och inspelat ljud. 

Johansson och Svedner (2010) menar att det är viktigt att syftet med undersökningen är tydlig 

och att ett medgivande från alla partner finns.  

 

Vi var väl förberedda genom att vi tidigt åkte ut till förskolorna där observationerna skulle 

genomföras för att kunna förbereda för filmning och inspelning av ljud. Vi ville även möta 

barnen och förskollärarna/barnskötarna som skulle medverka i undersökningen. Detta för att 

informera barnen om vad observatören ska göra och samt bli bekant med barnen före själva 

observationen. Förskollärarna/barnskötarna hade informerat barnen om att vi skulle komma 

och filma i deras vattenlek. Enligt Lökken och Söbstad (1995) skapar förskolläraren på detta 

vis en trygg miljö för barnen. 

 

Vi använde oss av filmning, ljudinspelning och löpande protokoll vid observationstillfällena.  

 

Tema 1A 

Observationen skedde i deras lekrum, det var sex barn och en förskollärare som deltog. 

Barnen var mellan 2-3 år gamla. Förskolläraren förberedde barnen genom att berätta vad som 

skulle hända och att de skulle bli filmade. Observatören frågade barnen om det gick bra att 

hon filmade. Detta accepterade barnen. Förskollärarens syfte med aktiviteten var att barnen 

skulle få utforska vattnets ytspänning. Detta gjorde hon genom att experimentera med vatten, 

diskmedel, och oreganokrydda. Till hjälpmedel hade förskolläraren en skål, en bringare med 

vatten och en overheadapparat för att synliggöra experimentet. Idén för experimentet fick 

förskolläraren från boken Russinhissen av Hans Persson (2010). Observationen varade i cirka 

20 minuterna 

 

Tema 1B 

Observationen skedde i deras målarrum. Det var tre barn i åldern 2-3 år och en förskollärare 

som deltog i vattenleken. Förskolläraren informerade barnen om att de skulle bli filmade 

under vattenleken. Detta gick barnen med på. Förskollärarens syfte med vattenleken var att 

barnen skulle utforska begreppen flyta och sjunka. Förskolläraren hade förberett sig genom att 
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ta fram två baljor med vatten i, en tallrik med olika föremål i och två bilder som visade på hur 

det såg ut när något flyter eller sjunker. Observationen varade i cirka 30 minuter. 

 

Tema 1C 

Observationen skedde i deras skötrum. Åldern på barnen som deltog var 2-3 år. 

Förskolläraren som deltog informerade de två barnen om vad som skulle hända och att de 

skulle bli filmade. Detta godtog barnen. Förskollärarens syfte var att barnens skulle utforska 

volym och mätning av vatten. Förskolläraren hade förberett genom att sätta en balja på ett 

bord i skötrummet och tagit fram olika redskap för att mäta vattnet. Förskolläraren 

introducerade de olika redskapen efter hand under barnens utforskande i vattenleken. 

Redskapen som användes i vattenleken var en mugg, två olika kärl i olika storlekar, olika 

mätredskap som till exempel decilitermått. Observationen varade i cirka 40 minuter. 

 

Tema 2A och 2B 

Här valde förskolläraren och barnskötaren att dela sin barngrupp i två grupper, därför 

observerade vi två olika grupper efter varandra på samma avdelning med samma förskollärare 

och barnskötare. Observationen skedde utanför förskolans gård där det fanns en liten damm. 

Barnen undrade vad observatören skulle göra med filmkameran. Observatören berättade att 

hon skulle filma deras vattenlek i dammen och frågade samtidigt barnen om det gick bra. 

Barnen samtyckte. Deras syfte var att håva och undersöka trollsländslarver i vatten. I tema 2A 

var det fem barn i åldern 2-3 år och en förskollärare och en barnskötare. I tema 2B var det 

fyra barn i åldern 2-3 år samt en förskollärare och en barnskötare. Förskolläraren informerade 

samtliga barn att observatören var där för att filma när de hade vattenlek i dammen. 

Redskapen som barnen, förskolläraren och barnskötaren använde var håvar och spannar. 

Observationerna 2A och 2B varade cirka 20 minuter. 

 

 

3.3.2 Intervjuer 

Vi intervjuade förskollärare i tema 1 A-C enskilt i ett arbetsrum. I rummet stod en skrivare 

som med jämna mellanrum användes, den förde oväsen och störde intervjun med förskollärare 

i tema 1Aoch 1B. Förskollärare och barnskötare i tema 2A-B intervjuades i deras lekrum 

under tiden som barnen hade utelek. Vi intervjuade förskolläraren/barnskötaren efter 

aktiviteten där vi ställde öppna frågor med naturliga följdfrågor (Patel & Davidson 2003). 

Före fältarbetet och intervjun informerade vi inte vederbörande om vad frågorna skulle ha för 

ett innehåll. Detta på grund av att vi inte ville påverka förskollärarnas/barnskötares planering 

av vattenaktiviteten. Vår samtalsmetod präglades utav en öppen dialog mellan oss och 

förskollärare/barnskötaren under intervjun (Patel & Davidson 2003). Intervjun med 1A tog 15 

minuter, 1B 20 minuter, 1C 30 minuter, förskollärare i 2A-B 15 minuter och barnskötaren i 

2A-B 12 minuter. 

 

 

3.4 Databearbetning  

Vi gick igenom filmerna och ljudinspelningarna många gånger. Patel och Davidson (2003) 

menar att genom inspelning av observationer och intervjuer får observatören möjlighet att 

både se och lyssna på materialet om igen. På detta vis kan observatören bearbeta materialet 

korrekt.  Detta gjorde vi både tillsammans och var för sig. Vi använde oss utav 

observationsmallen (bilaga 5) och löpande protokoll när vi gick igenom vårt material. Vi 

utgick från det matematiska perspektivet under hela vår undersökning. Till frågeställningen 

”vilket syfte har förskolläraren/barnskötaren med den planerade vattenlek?” utgick vi från 

svaren vi fick i intervjuerna. Transponering av intervjusvaren delade vi upp mellan oss. 
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Utifrån våra frågeställningar har vi sedan bearbetat vårt material. Vi hade stor hjälp utav film- 

och ljudinspelning vid vår databearbetning.   

 

 

3.5 Reliabilitet och validering 

Vi har hög validitet på vårt arbete genom att vi har använt oss av både filmning och 

inspelning av ljud (Lökken & Söbstad 1995). Detta medförde att vi kunde både enskilt och 

tillsammans analysera filmerna om och om igen. Validiteten i en kvalitativundersökning är att 

se olika företeelser, analysera och förstå innebörden i observationer/intervjuerna och även se 

de olika företeelserna från olika synvinklar till en helhet (Patel & Davidson 2003). För att 

forskaren ska kunna ge hög validitet på studien krävs det att forskaren har underlag för att 

kunna tolka, analysera och se det som är motsägelsefullt. Det vill säga att forskaren har 

kunskap av det ”normala” och kan se det som är annorlunda, speciellt och som avviker från 

normalitet (Patel & Davidson 2003). Reliabiliteten, noggrannheten i 

observationerna/intervjuerna hade vi stärkt genom att vi använde oss av både filmning och 

inspelning av ljud (Lökken & Söbstad 1995). Detta innebar att vi är två som tittade på 

observationerna och lyssnade på intervjuerna. Att vi använde oss av två sorters IKT verktyg, 

filmatisering samt ljudinspelning var att filmatiseringen kunde säkra validiteten att vi konkret 

kunde se vad som hände i leken. Ljudinspelningen gav oss möjligheter att säkra reliabiliteten, 

eftersom vi kunde analysera svaren genom att lyssna på inspelningen. Genom att vi använde 

inspelning i olika former, kunde visa innehållet om igen, reliabiliteten förstärktes (Patel & 

Davidson 2003). Vi hade även stärkt reliabiliteten i vårt arbete genom att vi utförde både 

observationerna och intervjuerna på samma sätt. 

 

 

3.6 Etiska övervägande 

Enligt vetenskapsrådet kan man säga att ”etiken är medveten, reflekterad och motiverad 

moral” (Gustavsson, Hermerén & Pettersson 2011:15). Det handlar om att man ska visa 

vördnad och aktsamhet för dem man har med i undersökningarna eller i 

forskningssammanhang. Föräldrarna är barnens vårdnadstagare och har det yttersta ansvaret 

för barnen. I läroplanen (Skolverket 2010) nämns att föräldrarna ska kunna påverka, 

inflytande i förskolans verksamhet. I vår kontakt med förskollärare/barnskötare informerade 

vi dem om att vi skulle undersöka matematisk begreppsbildning i vattenlek. Vi informerade 

även förskollärare/barnskötare om att de skulle vara anonyma i vårt arbete. 

Förskollärare/barnskötaren fick i uppdrag att lämna informationsblad om vårt examensarbete, 

ämnesområdet samt vilka IKT redskap som vi skulle använda. Genom att be om föräldrarnas 

godkännande till detta kunde de få en inblick i vad som skulle ske på förskolan. De kunde 

även få bestämma om de ville att deras barn skulle medverka eller inte medverka i film- och 

ljudinspelningen. Juul och Jensen (2003) nämner att föräldrar i dag kräver och önskar att man 

har en öppen dialog om vad som sker på förskolan samt med deras barn. Detta innebär att de 

vuxna som arbetar på förskolan måste visa respekt genom att ge föräldrarna information och 

insyn i vad som händer runt omkring deras barn i förskolans verksamhet (Bilaga 1).  
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4. Resultat och analys 

I resultatdelen redogörs för observationer och intervjuer utifrån våra frågeställningar. För att 

kunna särskilja förskolorna och avdelningarna har de fått beteckningarna tema 1A, 1B, 1C, 

2A och 2B. Siffran står för förskola och bokstaven för avdelning/grupp. I tema 2A och 2B är 

det samma förskollärare/barnskötare men det är olika barn i de tvåtemagrupperna 

 

 

4.1 Vilket syfte har förskolläraren/barnskötaren med den planerande vattenleken? 

Vi väljer att binda samman lekens betydelse och kommunikation i samma rubrik, att lek och 

kommunikation integrerar med varandra. I den här frågeställningen har vi utgått ifrån 

intervjusvaren.  

 

 

4.1.1. Lärarens roll. 

Förskollärarna/barnskötaren visar att de har tankar och syften med vattenleken. Men dessa 

syften kan vara olika. Däremot har alla funderat över olika matematiska begrepp i 

sammanhanget. 

 

Tema 1A 

Förskolläraren har ett syfte med den planerade vattenleken, att visa olika matematiska 

begrepp när barnen får undersöka ytspänningen 

 
- Jag vill kolla vattnets ytspänning hur man kunde sträcka den eller vad ska jag säga. 

Jag vill visa att vattnet håller ihop.  
 

Tema 1B 

Förskolläraren har som syfte att visa olika matematiska begrepp genom att göra en aktivitet 

kring flyta och sjunka. Barnen ska få möjlighet att jämföra och ställa egna hypoteser. 

 
- Barnen ska bli intresserade av att flyta och sjunka. Jag vill ju få med många olika 

saker, låta barnen uppleva variationer att de ska få testa olika material och jämföra, 

ställa hypoteser vad de tror beroende på hur saker och ting känns. Barnen ska få 

jämföra, få en variation på begreppen liten stor, ställa egna hypoteser vad de tror 

ska hända. 

 

Hon berättar vidare att hon planerar aktiviteten genom att förbereda två stycken bilder där hon 

illustrerar just dessa begrepp på var sin bild. Hennes tankar är att barnen ska titta på bilderna 

och sen samtala om begreppen. Hon berättar i intervjun att hon tycker att barnen lär sig när de 

samtalar och gör saker själv i vattenleken.  

 

Tema 1C 

Förskolläraren har som syfte att visa matematiska begrepp som mätning och volym.  

 
- Tanken är att barnen ska själva upptäckta och att jag skulle ge dem mätredskapen. 

Låta dem undersöka måtten och få med de matematiska begreppen .
     

 .     

Hon vill att barnen ska komma i kontakt med olika matematiska begrepp och att hon ska 

finnas där som stöd. 

 

Tema 2 A-B 
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Förskolläraren/barnskötaren utgår från deras vattentema där syftet är att de ska håva i 

dammen efter trollsländslarver. Detta hade de gjort på höstterminen 2011. Nu vill de knyta 

ihop säcken med att avsluta med att håva i dammen. Höstterminen 2011 hade de hittat 

trollsländslarver och nu våren 2012 vill de se vad som har hänt med dem.  

Förskolläraren/barnskötaren vill samtidigt att barnen ska få öva sin motorik genom att håva 

och räkna trollsländslarver. 

 

 

4.1.2 Lekens betydelse och kommunikation 

Förskollärare 1A berättar att hon tycker det är viktigt att syftet med planeringen inte blir 

statiskt utan att hela tiden utgår från barnens intresse.  

 
- Där är ju många matematiska begrepp i allting och som barnen kan referera till.  

Det ju det som är så viktigt att sätta ord på det de gör i vattenleken, som de kan ta 

med sig och som de har begrepp om.  

 

Förskollärare 1A menar att vi som förskollärare/barnskötare måste vara lyhörda för barnens 

tankar.  

 

Förskollärare 1C vill utgå från barnens funderingar men samtidigt ge dem utmaningar att 

fundera över. 

 

 

4.1.3 Begreppsbildning 

Tema 1A 

Förskolläraren vill få med olika mängder, som stor och liten. 

 

Tema 1B 

Förskolläraren vill att barnen ska undersöka flyta, sjunka, stort, litet och jämföra olika 

storlekar. 

 

Tema 1C 

Förskolläraren vill få med begreppen liten, stor, olika volymer och göra olika jämförelser 

mellan de olika måtten.  

 

Tema 2A- B  

Förskolläraren/barnskötaren vill få med mängd, antal, tungt, stor, liten.  

Barnskötaren beskrev hur hon upplever lärandet av matematiska begrepp. 

 
- Ju mer man pratar om det, upptäcker man fler matematiska begrepp. 

 

 

4.1.4  Sammanfattning av förskollärarnas/barnskötarens syfte med aktiviteten 

Genom intervjuer med förskollärarna/barnskötaren kan vi se att de har olika syften med sina 

aktiviteter och att de har planerat för olika matematiska begrepp. Förskollärare 1A har 

planerat att ta upp vattnets ytspänning dvs. mätning och olika mängd begrepp med barnen i 

vattenleken. Förskollärare 1B har som syfte i sin aktivitet att ta upp matematiska begrepp 

inom mätning och rumsuppfattning. Förskollärare 1C vill ta upp matematiska begrepp inom 

mätningsområdet. Förskollärare 2 A-B har som syfte i vattenleken att ta med mät- och 

talbegrepp. Förskollärare 1A och 1B har som syfte att även ta med barnens tankar och 

fundering kring vattenleken. 
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4.1.5 Analys 

Syftet med planeringen är att pedagogerna ska bli medvetna om vad de vill lära barnen samt 

ha kunskap om när och hur barnens lärande sker (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999) 

Förskollärarnas/barnskötarens syfte med olika begreppsbildningar är olika tydliga. Det är 

viktigt att pedagogerna är medvetna om matematiken i vardagen för att de ska kunna 

stimulera barns tankar och väcka deras intresse för olika matematiska begrepp (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 1999). I resultatdelen ser vi att förskolläraren 1C är tydlig med vilka 

matematiska begrepp hon vill ha med i vattenleken. Hennes tankar kring begreppsbildning är 

att använda sig utav begrepp som jämförelseord mellan olika mått och volymer. 

Förskollärarna/barnskötaren i 1A, 1B och 2A-B är lite mer svävande över vilka matematiska 

begrepp som de vill ha med.  

 

 

Förskolläraren 1A nämner i intervjun att det är viktigt att den vuxna i en lärandesituation 

utgår ifrån barnens intresse och hennes syfte är i vattenleken att låta barnen undersöka 

vattnets ytspänning. Reis (2011) menar att det är viktigt att den vuxna synliggör, är medveten 

och har goda kunskaper i olika matematiska begrepp. Samtidigt ska den vuxna utmana barnen 

och låta dem använda sina egna matematiska begåvningar (Reis 2011). Det är även viktigt att 

barnen får använda sin fantasi och kreativitet. Leken ger barnen olika möjligheter att utbyta 

tankar, idéer, använda språket som redskap i att argumentera föra fram en dialog i och utanför 

lekens värld där barnen tillsammans med pedagogen kan prata om matematiska begrepp 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). Förskolläraren 1A nämner att efter att 

vattenleksaktiviteten genomförts är det viktigt att man har reflektion om lärandet tillsammans 

med barnen. Man ska försöka få med deras tankar i dokumentationen av lärandet. Lenz 

Taguchi och Åberg (2009) anser att reflektionsarbetet med barnen är av största vikt för 

barnens kommunikation och lärande. Vidare menar de att genom att reflektera över sitt eget 

lärande väcks nya frågor hos barnet. Detsamma menar Vygotskij enligt Smidt (2010) att barns 

medvetenhet över det de lär sig sker i reflektionen och att det har en stor betydelse för barnens 

fortsatta i lärandet.  

 

Förskollärare 1B nämner att hennes syfte med vattenleken var att barnen skulle bli medvetna, 

nyfikna och intresserade av aktiviteten kring flyta och sjunka och de begrepp som följer med 

där som t.ex. stor, liten och jämföra olika storlekar med olika sorters material; flaskor, gem, 

napp, trasa osv. De yngre barnen behöver vuxna som i samtal med dem kan tolka och förstå 

deras tankar kring lärandesituationen (Lindahl 1998). Genom dialogen kan barnen få en 

gemensam och social kompetens att utforska, utbyta tankar, reflektera kring olika frågor 

(Lindahl 1998, Hwang & Nilsson 1995). All verksamhet i förskolan ska utgå från barnens 

intresse och genom att vi observerar, lyssnar och kommunicerar med barnen får vi reda på 

deras tankar och funderingar, och kan utgå från dessa vid planering av aktiviteter (Öhman 

2003). Förskollärare 1B menar att barnen i samtal och utforskande kring med varandra får 

möjlighet att lära sig nya saker. Dessa tankar delar förskollärare 1C vattenleken eftersom 

hennes syfte är att barnen tillsammans skulle genom vattenleken få upptäcka matematiska 

begrepp mätning och volym med hjälp av att använda olika sorters mätredskap. 

Förskolläraren/barnskötaren 2 A-B har haft den planerade vattenleken innan. Deras syfte är att 

de ville knyta ihop säcken med barnens tidigare erfarenheter av håvring i dammen efter 

trollsländslarver, antal samt att de ska få öva på sin motorik. Barnen upplever matematik med 

hela kroppen (Palmer 2011). 

 



 

20 

 

4.1.6 Sammanfattning av analysen 

Det är viktigt att förskollärare/barnskötare är medveten om vad barnen har för kunskaper, 

intressen och planerar verksamheten efter det (Doverborg och Pramling Samuelsson 1999).  

Det har en stor betydelse att den vuxne även har kunskaper i olika matematiska begrepp och 

ger barnen utmaningar som kan utveckla deras lärande och nyfikenhet. När 

förskolläraren/barnskötaren observerar, lyssnar och kommunicerar med barnen får de 

kunskaper om hur barnen tänker (Öhman 2003). Genom att reflektera med barnen om deras 

lärande väcks nya frågor och infallsvinklar som kan ge kraft till nya tankar kring lärandet, det 

vill säga lärandet utvecklas efter barnens nyfikenhet till nya kunskaper (Lenz Taguchi och 

Åberg 2009). Genom att förskolläraren/barnskötaren observerar, lyssnar och kommunicerar 

med barnen i leken väcks nya tankar och funderingar hos barnet (Öhman 2003). 

 

4.2 Hur agerar förskolläraren/barnskötaren i vattenleken? 

 I detta avsnitt har vi tagit de delar i observationerna som visar förskollärarens/barnskötarens 

agerande utifrån ett matematiskt perspektiv i vattenleken.  

 

4.2.1 Lärarens roll 

Tema 1A 

Förskolläraren tar fram en glasskål där barnen i tur och ordning får hälla i vatten. Hon 

använder de matematiska begrepp hel och liten del av tallriken när hon ska hälla vatten i 

tallriken. Förskolläraren häller i lite oreganokrydda i vattnet. När hon droppar diskmedel från 

ett sugrör i vattnet frågar hon barnen vad det är som händer. Hon iakttar barnen och väntar på 

deras svar och ser att ett barn använder sin kropp för att visa begreppet mycket. 

Förskolläraren sätter ord på det barnet menar att det blir större det vill säga 

vattenytspänningen blir stor och att vattnet spred ut sig. Förskolläraren tar ner plastburken på 

golvet igen efter att de har haft den på overheaden för att barnen tydligt ska se på innehållet 

från alla håll. De upptäcker att en del av oreganon hade sjunkit.  

 

Tema 1B 

Förskolläraren visar barnen två teckningar som föreställer två olika bilder, en där en kula 

sjunker och en där kulan flyter. Förskolläraren tar fram en tallrik med olika föremål i. Ett utav 

barnen säger att nappen sjunker även om den flyter på vattnet, förskolläraren förtydligar 

genom att säga: ”När den sjunker ligger den nere på botten. När den flyter åker den uppe på 

vattnet”. Samtidigt som förskolläraren nämner detta till barnet pekar hon på två teckningar 

som visar detta konkret.  Förskolläraren försöker aktivt få barnen att uppmärksamma vad som 

händer med de olika sakerna som barnen har i vattenleken. Hon vill att barnen ska bli 

uppmärksamma på vad som händer med till exempel gemet och frågade vidare om det 

sjunker. Hon vill att barnen ska lägga fokus på en trasa som ligger nere på botten och jämför 

det med vad som hade hänt med gemet att det med har sjunkit ner till botten.  

 

Förskolläraren låter barnen experimentera med olika sorters material vad som kan hända med 

sakerna i vattnet. Förskolläraren tittar på barnen när de själva utforskar i vattenleken till 

exempel när barnen leker och vill ha uppmärksamhet med två flaskor som flyter. 

Förskolläraren förtydligar deras lek och matematiska begrepp genom att själv använda ordet 

hela flaskan, helt full med vatten, mycket bubblor, halvfull, hålla över när du häller i, svämma 

över. Förskolläraren ger även barnen utmaningar att se skillnad på vad som händer när man 

fyller vatten i flaskan. Barnen fyller på flaskorna inte helt fullt, men halvfullt. Förskolläraren 

låter barnen laborera och experimentera när de häller ut vatten, och lägger kulor som flyter 

inuti vattnet. Hon iakttar dem. 
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Tema 1C 

Förskolläraren låter barnen själv undersöka vattnets funktioner, samtidigt ger hon dem nya 

utmaningar.  I samband med att barnen undersöker olika mått ställer hon frågor som: ”Vilken 

är störst? Vilken är minst? När barnen inte visar intresse för utmaningar försöker hon vägleda 

dem till nya. Förskolläraren säger ord som ”nu är det fullt” när hon ser att behållaren med 

vatten blir full och ”nu är det tomt” när barnen häller ut vattnet. Ibland går hon in i 

undersökandet när hon vill förtydliga något eller märker att de behöver stöd Till exempel när 

de ska undersöka vilken bringare som är störst, vilken det får plats mest vatten i. Hon frågar 

barnen vad: ”Vad tror ni kommer att hända när vi häller vatten i den lilla bringaren, kommer 

allt att få plats?”. Hon börjar hälla och när det börjar rinna längs kanterna på den lilla 

bringaren låter hon det rinna över en stund innan hon stannar upp och frågar vad som hände? 

Ett barn svarar att vattnet kom utanför och då bekräftar förskolläraren genom att säga att 

vattnet inte fick plats.  

 

Förskolläraren fortsätter fråga hur många gånger tror ni vi kan hälla i den lilla bringaren innan 

vattnet tar slut. Barnen räknar hela tiden och hon hjälper dem bara i rabbelräkningen när hon 

märker att de fastnar. Hon går inte in och rättar dem när de räknar i felordning som 

1,2,3,4,5,6,8,10 utan låter dem räkna på deras vis. Men när de tystar och hon ser att de 

behöver hjälp för att komma vidare finns hon där som ett stöd för dem. Hon samtalar med 

barnen under tiden som de undersöker vad som händer och hon benämner olika matematiska 

begrepp. 

 

 

Tema 2 A  

Förskolläraren/barnskötaren ställer öppna frågor som är matematiska, rakt ut i luften som är 

riktade till alla barnen. Vid dessa frågor som ställs till alla barn är det sällan som de får någon 

respons på frågan. Vid vissa tillfälle när de inte får någon respons vänder de sig till ett 

specifikt barn för att ställa frågan igen, oftast samma barn.  

 

Förskolläraren har tillsammans med ett barn hittat en sten i vattnet så de lägger den 

tillsammans med de andra stenarna och då frågar förskolläraren barnet ”hur många stenar har 

vi nu” ”Tre” svarar barnet. De återvänder för att se om de kan hitta fler stenar. Ett annat barn 

hittar en sten och förskolläraren börjar räkna stenarna; 1,2,3,4 stenar. Barnen säger ingenting 

men tittar på när hon räknar och samtalar om stenarna. Barnskötaren ser att de hittat stenar 

och frågar dem hur många stenar de hittat. Förskolläraren svarar att nu hade de fyra. 

Barnskötaren bekräftar genom att säga ”har ni fyra stenar!”.  

 

Barnskötaren visar två barn hur vattnet rinner från en håv till en annan. Hon säger att ” Titta 

jag håller min håv ovanför din håv. Vattnet rinner ner i din håv. Du har din under min. Ska du 

ha din ovanför min nu” de byter plats på sina håvar. Barnskötaren upprepar nu lägesorden på 

hovarna för barnet. Barnskötaren höjer rösten för att låta de andra ta del av deras 

undersökande av hur vattnets rinner och håvarnas läge. Förskolläraren kommenterar att då 

silar de vattnet två gånger. De provar att göra det flera gånger. Förskolläraren/barnskötaren 

uppmärksammar varandras upptäckter och hjälps åt att förstärka de matematiska begreppen.  

 

Barnskötaren börjar prata om kulan som ett barn kastade i vattnet innan. ”Det var ju lite 

spännande att ni hittade en kula som ni kastade i igen. Kastade du den långt?” hon vänder sig 

mot barnet som kastade i kulan. ”Ut där i” svarar barnet. Förskolläraren frågar: ”Kastade du 

den långt där i?” ”Ja” svarade barnet. Förskolläraren frågar om hur många kulor som barnet 
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har hittat och då svarar det inte. Hon frågar då istället ” Hur många kulor kastade du i 

vattnet?” ”Det var inte såå. Det var bara en” svarar barnet. ”Var det bara en, aha” svarar 

förskolläraren. ”Ska vi se om vi kan hitta kulan igen? Nä, det har flutit iväg”. Barnskötare 

fortsätter att fråga om kulan var stor eller liten och då svarar barnet ”Stor”. Barnskötaren 

bekräftar honom genom att upprepa ”Var den stor?”. 

 

Barnskötaren säger högt att här har vi hittat något spännande, ”Vi har hittat många stenar med 

många olika former men de sitter fast”. Barnskötaren fortsätter att samtala högt om vilken 

form stenarna har och att det är mönster på stenarna. ”Titta, ser ni att där är en som nästan är 

som en kvadrat också?”. Hon har två barn som står nära henne och de tittar och lyssnar på vad 

hon säger medan de andra barnen ägnar sig åt annat. 

 

Tema 2B 

Barnskötaren frågar barnet om de kan håva tillsammans och ger barnet en håv. Barnet plaskar 

med den i vattnet. Barnskötaren säger då ”Oh vad roligt, kommer vattnet upp och ner?” 

 

Ett barn kommer fram till förskolläraren som säger: ”Titta” ”Oj, har du hittat en pinne till? 

Vilken är störst av dem?” Barnet lägger ner pinnarna och borstar av sina händer och vänder 

sig bort. Barnskötaren frågar då barnet om det har hittat två pinnar. Barnet stannar upp och 

tittar på henne. Förskolläraren tar upp pinnarna och ger dem till barnet och ber det visa dem 

för barnskötaren. Barnet går fram till dammen och kastar i den lilla. Barnskötare kallar på 

barnet igen och frågar om det har två pinnar. Barnet tittar på henne och visar pinnen i handen. 

Barnskötaren svarar barnet ”Har du bara en pinne i handen?”. Barnet kastar i den andra 

pinnen med och då säger hon: ”Nu har du ingen i handen”. Hon upprepar sig själv igen. 

 

 

4.2.2 Lekens betydelse och kommunikation 

Tema 1A 

Förskollärare ber barnen komma fram till overheadapparaten en och en och prova vad som 

händer med vattnet och oreganon dvs. ytspänningen. Barnen får sedan möjlighet att droppa 

lite diskmedel i vattnet med hjälp av förskolläraren. Hon frågar barnen vad som hände. Hon 

väntar in deras svar innan hon själv berättar för barnen att några kryddor ligger nere på botten 

och att några flyter omkring.  

 

Tema 1B  

När barnen fyller en tallrik med vatten frågar förskolläraren barnen om de kan se vad som 

händer med tallriken om man fyller den med vatten. Barnen fyller tallriken med vatten och 

förskolläraren berättar vad som händer; ”fullt med vatten”, tallriken hamnar upp och ner”. I 

barnens vattenlek är det ett utav barnen som lägger in en liten rund boll i flaskan. 

Förskolläraren uppmärksammar detta och pekar på den och ber barnen att titta på det. Det 

andra barnet försöker att lägga i en större boll i en annan flaska men det lyckas inte. 

Förskolläraren frågar barnet om den fick plats. Barnet svarar nej.  

 

Tema 1C 

Under lekens gång ger förskolläraren barnen olika måttenheter, en liten kanna, en större kanna 

som barnen får använda i en stor balja där vattnet finns. Barnen leker och utforskar och 

förskolläraren frågar barnen under lekens gång: ”Får det plats lika mycket i dem? Vilken är 

störst?” Barnen svarade genom att peka på vilken som är störst, båda trodde att deras egna 

mått var störst.  Förskolläraren tar fram en liten bringare och ställer den på bordet, hon säger 

ingenting. Ett av barnen börjar hälla i den och då lyfter förskolläraren upp bringaren och ber 
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barnet att räkna. Barnen börjar räkna när de häller vatten i bringaren. Under vattenlekens gång 

får barnen själv hälla i och ur vatten med de olika måtten 

 

Tema 2A 

Barnskötaren frågar: ”Vi kanske hittar något som se likadant ut?” Hon får ingen respons från 

barnen. Hon upprepar frågan: ”Har ni hittat något som ser likadant ut?” Ett barn utbrister: 

”Jag har hittat, en stor”. Barnskötaren säger: ”Har du hittat en stor? Ja den är stor”. Sedan 

fortsätter hon att fråga barnen om de har hittat en liten. Ett barn hade fått något litet. 

Barnskötaren upprepar de olika storlekarna de hittat, stor och liten. 

 

Förskolläraren har tillsammans med ett barn hittat ännu en sten så de lägger den tillsammans 

med de andra stenarna och då frågar förskolläraren barnet ”hur många stenar har vi nu” ”Tre” 

svarar barnet. De går tillbaka för att se om de kan hitta fler stenar. Ett annat barn hittar en sten 

och förskolläraren börjar räkna stenarna; 1,2,3,4 stenar. Barnen säger ingenting men tittar på 

när hon räknar och samtalar om stenarna. Barnskötarna ser att de hittat stenar och frågar dem 

hur många stenar de hittat. Förskolläraren svarar att nu hade de fyra. Barnskötaren bekräftar 

genom att säga: ”Har ni fyra stenar!”.  

 

Två barn sitter med två håvar ovanför varandra. Barnen gör barnskötaren uppmärksam på vad 

de gör och då frågar hon: ”Rinner vattnet uppåt eller neråt”. Ett barn svarar: ”Uppåt?” ”Hur då 

menar du?” frågar barnskötaren. Barnet svarar inte. 

 

Tema 2B 

Barnskötaren fångar upp barnens utforskande genom att ge dem utmaning. Det vill säga att 

barnen har tappat spannen i vattnet och får inte upp den. Då frågar hon ”vad ska vi nu göra?”. 

Hon får ingen respons och tar då upp spannen som nu är full med vatten. Hon påpekar att den 

är full, häller sedan ut vattnet och visar att den är tom. Detta visar hon konkret för barnen ett 

par gånger.  

 

Barnskötaren upptäcker att ett utav barnen har mycket vatten i sin spann och utbrister: ”Oj, 

vad mycket du har i din spann, är den inte tung?”. Hon fortsätter efter ett tag och frågar om 

spannen inte var tung att bära. Hon kommenterar det andra barnets spann att den är nog lätt 

eftersom den är tom. ”Den ser tung ut att bära, är den det?” ”Ja” svarar barnet. 

 

 

4.2.3 Sammanfattning av förskolläraren/banskötaren agerande i vattenleken 

Genom att göra observation av vattenleken kan vi beskriva förskolläraren/barnskötarens 

agerande utifrån lärarrollen, lek och kommunikation. Förskollärare 1A gör ett 

vattenexperiment där barnen får turas om att utforska, lukta och samtidigt experimentera med 

vattenyta, där de ska se vad som händer med vattenytan när de häller på några droppar 

diskmedel. Förskollärare 1B visar barnen två olika bilder som visade begreppen flyta och 

sjunka. Hon ger barnen utmaningar när hon iakttar hur barnen experimenterar och leker med 

olika material i vattnet. Förskollärare 1C låter barnen själv undersöka vattnets funktioner med 

olika måttsatser som hon ger dem. Hon ger dem även nya utmaningar genom att ställa öppna 

frågor: ”Vilken är störst? ”Vilken är minst?” Förskollärare 1 C går även in och stödjer barnen 

när hon ser att de behöver stöd med att bekräfta det barnen gör. Förskollärare och barnskötare 

2A ställer frågor om håvringen till barnen. När de inte märker att de får svar från barnen 

frågar de ett barn som kan svara. Under håvringen i dammen stödjer förskollärare och 

barnskötare 2A varandra genom att aktivt bekräfta det de gör för varandra. Barnskötaren 2B 



 

24 

 

lockar barnen genom att använda olika matematiska begrepp samt tydliggöra det de gör 

tillsammans med barnen. 

 

4.2.4 Analys 

Barn erfar matematik genom att pedagogen lyfter fram matematiken och gör den synlig för 

barnen. För att pedagogen ska kunna göra matematiken synlig krävs det att pedagogen själv 

uppfattar det matematiska innehållet (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). Genom 

observationerna och intervjuerna kan vi se att förskolläraren i 1C har goda kunskaper kring 

matematik och dess olika begrepp. Hon anpassar de matematiska begreppen utifrån barnens 

kunskaper och intresse. Det som barn tycker är meningsfullt är sådant de visar intresse och 

engagemang för och gör av egen fri vilja (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). Det är 

viktigt att barnen får möjlighet att utforska och experimentera och att det är pedagogens roll 

att synliggöra matematiken. På detta vis får barnen möjlighet att laborera och utvecklas sina 

tankar kring olika lärandesituationer som finns i deras olika miljöer (Claesdotter, Björkman & 

Zetterberg 2002). 

 

 

Det är viktigt att barnen får uppleva matematiken meningsfull. Detta innebär att matematiken 

ska få vara spännande, lekfull. Barnen ska få rätt utmaning och att de kan vara delaktig i sitt 

eget lärande (Olofsson 2012). Barnens kunskaper ska vara baserad på det de redan kan och 

har lärt sig utifrån sina egna erfarenheter och tankar (Stadler 2011). Förskolläraren 1A, 1C ger 

barnen utmaningar under vattenlekens gång som är utifrån barnens intresse och kunskap 

eftersom barnen ger gensvar, visar intresse och samtalar om olika begrepp. Vygotskij menar 

att de vuxna ska ge utmaningar till barnen som är inom deras erfarenhetszon men ett steg över 

deras kunskaper det vill säga proximala zonen (Lindqvist 1996; Smidt 2010). 

Förskollärare/barnskötaren 1B och 2A-B visar detta genom att de fångar upp barnens tankar 

och ändrar sina frågor och utgår från barnens funderingar istället, som till exempel när 

barnskötaren 2A-B frågar om de kan hitta något som är likadant. Barnen svarar inte på frågan 

utan ett barn konstaterar att de har hittat något stort. Detta fångar barnskötaren 2 A-B upp och 

ställer frågan om de kan hitta något som är litet. Pedagogerna vinner mer på att lyssna på 

barnens tankar, följa upp dem och ställa öppna frågor där barnens intresse finns (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2003). Genom att ge barnet en ny uppgift att hitta något litet menar 

Heiberg Solem & Reikerås (2004) att de enklaste mätningarna är de som är en direkt 

jämförelse mellan olika föremål. Barnskötaren ger barnen konkreta upplevelser av stor och 

liten. 

 

Vi kan se att förskolläraren i 1C och 2A-B inspirerar barnen till att använda sig av räkneramsa 

och även till att använda räkneord som mätetal. Räkneramsa är en träning för att förstå talen 

men det betyder inte att barnet har förståelse för antal (Doverborg & Pramling Samuelsson 

1999; Heiberg Solem & Reikerås (2004). Vidare menar Heiberg Solem & Reikerås (2004) att 

vi måste utgå från barnet och inte trycka på för mycket utan ta det i barnets takt och 

utveckling. Vygotskij menar att barnen ingår i ett socialt nätverk där de lär sig av varandra 

(Smidt 2010). Förskolläraren 1C utgår från barnens mognad genom att hon låter dem räkna på 

deras vis och rättar dem inte men hjälper dem när de behöver hjälp. Förskolläraren i 2 A-B 

gör barnen uppmärksamma på räkneorden genom att räkna stenarna själv och sedan bekräftar 

barnskötaren 2-B antalet. Förskolläraren 1C ger barnen möjlighet att möta olika mätetal 

genom att barnen själv får jämföra olika mått och hon ställer öppna frågor till dem. För att 

göra jämförelser, visa på skillnader med olika mätredskap använder vi jämförelseord för att 

beskriva likheter och skillnader (Heiberg Solem & Reikerås 2004; Doverborg & Pramling 

Samuelsson 1999).  
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Det är viktigt att läraren ser matematik och gör matematiken synlig för barnet (Olofsson 

2012). Barnskötaren 2A-B tar till vara på tillfället när ett barn håvar och de börjar undersöka 

vad som händer om de håller håvarna ovanför varandra. Hon använder då olika lägesord för 

att beskriva läget på håvarna. Det är viktigt att den vuxna sätter ord på vad de gör.  

Rumsuppfattning måste upplevas med hela kroppen (Heiberg Solem & Reikerås 2004). 

Förskolläraren 2 A-B förstärker begreppen genom att upprepa vad de gör.  

 

Olofsson (2012) nämner hur viktigt det är att pedagogen gör uppgiften överskådlig för barnen 

genom att avgränsar materialet. Förskollärare 1B har förberett med tydliga och konkreta 

bilder på begreppen flyta och sjunka, en tallrik med många saker på och vatten i baljor. 

Istället för att presentera föremålen var för sig låter hon barnen ta för sig av föremålen som de 

vill. Två av barnen är inte intresserade av begreppen flyta och sjunka utan de koncentrerar sig 

på att undersöka varje föremål, de häller i alla föremålen nästan samtidigt. Förskolläraren 1B 

bekräftar barnet som visar intresse för flyta och sjunka och använder sig av bilderna för att 

förklara de olika begreppen för barnet. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser att 

lärandet sker hos barnet när de har intresset och visar det både i tanken samt handlingen. Ett 

barn använder sig av bilderna för att bekräfta om föremålen sjunker eller flyter och 

förskolläraren hjälper barnen genom att bekräfta de olika begreppen. 

 

Geometri är ett viktigt område inom matematiken för små barn (Cross, Woods & 

Schweingruber 2009). Barnskötaren 2A synliggör stenar som bildar olika former som ligger 

på botten av dammen. Hon använder sig av geometriska begreppen kvadrat och cirkel. Cross, 

Woods och Schweingruber (2009) menar att genom att barnet förstår och känner igen former 

underlättar deras lärande.  Barnskötaren 2A beskriver även kulans form som ett barn hittade i 

dammen, hon använder begreppet rund för att beskriva kulans form. 

 

Lärandet kring rumsuppfattning sker genom att barnen får många erfarenheter utifrån olika 

perspektiv (Heiberg Solem & Reikerås 2004). När förskolläraren i 1A ger barnen möjlighet 

att titta på plastskålen från olika perspektiv både uppifrån, underifrån på golvet och genom 

overhead apparaten får barnen fler erfarenheter och gör experimentet mer begripligt. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att genom att pedagogen använder sig av 

barnperspektivet får barnen möjlighet att lära utifrån deras egna förutsättningar och 

erfarenheter.  

 

Förskollärare/barnskötare använder sig av öppna frågor i de olika vattenaktiviteterna. Genom 

att vi vänder och vrider på saker och ting och ställer utmanande öppna frågor får vi barnen att 

stanna upp och fundera vidare (Olofsson 2012). Matematiken utvecklas och uttrycks genom 

att pendla mellan uttryck, handling och tänkande (Heiberg Solem & Reikerås 2004). 

Förskollärare/barnskötare ställer vid flera tillfällen frågor som får barnen att fundera, ge 

uttryck för sina funderingar och konkret uppleva genom handling. 

 

Förskolläraren i 1C ger barnen olika mätenheter i deras utforskande kring mätning. Det är 

lärarens uppgift att se till att barnen får möjlighet att utforska omvärlden matematiskt, att det 

är lärarens uppgift att tillhandahålla lämpligt material till den aktiviteten som barnen ska göra 

eller gör (Palmer 2011; Gottberg & Rundgren 2006). Genom att undersöka olika mått, 

bunkrar m.m. får barnen möjlighet att undersöka volym, jämföra och mäta (Palmer 2011). 

Förskolläraren 1 C låter barnen prova och undersöka i deras egen takt. Björklund (2007) 

nämner vidare att om man låter barnen få utforska, öva, upprepa och använda sina olika 

sinnen (känsel, hörsel, synintryck etc.) utvecklar de sin förförståelse kring lärande om volym. 
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4.2.5 Sammanfattning av analysen 

Det är viktigt att förskollärare/barnskötare tar till sig barnens kunskaper och intresse kring 

vattenleken och anpassar de matematiska kunskaper de själva har till barnens (Doverborg 

Pramling 1999). Det har betydelse för hur förskollärare/barnskötare synliggör matematiken, 

gör den meningsfull och ger barnen rätt utmaningar utifrån deras mognad och utveckling 

(Heiberg Solem & Reikerås 2004). Hur pedagogen ställer sina frågor är av största vikt. 

Eftersom de öppna frågorna ger barnen en möjlighet att fundera och komma med egna 

lösningar men det väcker även nya tankar som barnen kan utforska kring (Olofsson 2012). 

Det är även tydligt att lärarens agerande är betydelsefullt, det vill säga att deras agerande ger 

barnen möjligheter att utforska sin omvärld matematiskt och låter barnen använda sig av 

relevant material i aktiviteten (Palmer 2011; Gottberg & Rundgren 2006).  

 

4.3 Vilka matematiska begrepp synliggör förskollärare/barnskötare i vattenleken? 

Här visar vi på de matematiska begrepp som förskollärare/barnskötare har i sin vattenlek. 

 

4.3.1 Rumsuppfattning 

Tema 1A Tema 1B Tema 1C Tema 2A Tema 2B 

Upp Över Över Över Upp 

Under Upp Högt Uppåt Botten 

Botten Uppe I Ovanför Ner 

Nära Botten  Högt Längst in 

I Ner  Under Sidan om 

På Nere  Neråt I 

Från Nära  Fördjupning  

Ifrån I  I  

Backa På    

Ut Ifrån    

Framför     

 

4.3.2 Geometriska former 

Tema 1A Tema 1B Tema 1C Tema 2A Tema 2B 

   Rund  

   Cirkel  

   Kvadrat  

 

4.3.3 Mätning 

Tema 1A Tema 1B Tema 1C Tema 2A Tema 2B 

Lite  Liten Lite Lite Liten 

Pyttelite Kort Lilla Litet Stor 

Liten del Långt Lilla lilla Liten Störst 

Långt Mycket Mindre Mindre än Korta 

Mycket Mer Minst Kort Lång 

Mer Lika Minsta Kortare Längre 

Alla  Hela Mest Lång Mycket 

Hälften Helt Mycket Långt Många 

Hela  Halv Lika mycket Längre än Mer 

Dela Hälften Jätte många Mycket Lätt 

 Inga Stora Många Lättare 
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 Fylla Jättestor Stor Tung 

  Störst Lika likadant Tungt 

  Mer Full Tom 

  Full Fulla Tömma 

  Fullt Fler Full 

  Halv full Inga Fullt 

  Slut  Allt 

  Allt   

  Dl mått   

  Msk mått   

  Krm mått   

 

 

4.3.4 Taluppfattning 

Tema 1A Tema 1B Tema 1C Tema 2A Tema 2B 

  1,2,3 En Två 

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13 

Två Fem 

  Först Tre Sex 

  En gång till Fyra 1,2,3,4,5 

   Fem  

   Åtta  

   En till  

   1,2,3,4,5,6,7,8  

 

 

 

4.3.5 Sammanfattning av de matematiska begreppen 

Vi kan konstatera att jämförelseord under rubriken mätning var de matematiska begreppsord 

som användes mest i vattenlekarna. Tillsammans använde sig de olika temagrupperna av 

fyrtiofem jämförelseord.  Det var ungefär dubbel så många jämfört med rumsbegreppen. 

Talbegrepp använde sig tre grupper av och då var två av grupperna representerade av samma 

förskollärare/barnskötare. Geometriska begrepp var det en grupp som använde sig av. Det var 

ett ord som alla temagrupperna använde sig av och det var rumsbegreppet ”I” annars var det 

cirka åtta jämförelseord som de flesta av temagrupperna använde sig av som till exempel 

liten, stor, mycket och mer (Bilaga 3 och 4). 

 

 

4.3.6 Analys 

Det vi kan utläsa från våra resultat är att jämförelseord är de matematiska begrepp som 

används mest oavsett aktivitet med vattenlek. Enligt Doverborg Pramling och Samuelsson 

(1999) är begreppen stor, liten, mycket, litet, lång kort ord som används när barnen ska mäta 

längd och volym. Vidare menar de att orden inte kan stå för sig själva utan måste stå i 

sammanhang där barnen jämför förhållandet mellan två objekt.  

 

Vi kan utläsa och se även i vårt resultat att samtliga förskollärare/barnskötare använder ordet 

”i” i vattenaktiviteten. Cross, Woods och Schweingruber (2009) nämner att just 

rumsuppfattnings- eller lägesord är vanligt förekommande bland de yngre barnen. Björklund 

(2007) nämner bland annat att positionsord som under, nere, bredvid är vanliga lägesord som 
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barnen hör på en småbarnsavdelning. Hon nämner vidare att just att var och hur föremål eller 

personer är relaterade till varandra har betydelse för vilka lägesord som ska användas. Detta 

tydliggör förskollärare i 1A när hon i vattenleken ger instruktioner till barnen om att de ska 

flytta sig närmare plastbägaren när de ska se hur ytspänningen i vattnet blir till rumsbegrepp 

framför, på, i. Förskollärare 1 A alternerar rumsbegreppen både i vattenleksaktiviteten där hon 

beskriver, orienterar, konkretiserar själva händelsen: vad hon gör för någonting med vattnet, 

hur och vad materialet det vill säga oreganon vattnet och diskmedlet beter sig med varandra i 

experimentet.  

 

När man använder de rätta språkliga matematiska begreppen i olika aktiviteter, leken och så 

vidare får barnen större förståelse för innebörden i dem (Gottberg & Rundgren 2006). Genom 

att förskolläraren 1C benämner de olika mätenheterna sätter hon ord på det barnen 

undersöker. Hon låter även barnen undersöka kärlens olika volymer där de får göra 

jämförelser.  Det är viktigt att pedagogerna sätter ord på vad som händer, handling och ord 

ska följas åt (Olofsson 2012). 

 

Björklund (2007)  menar att utifrån hennes forskning kunde hon se hur viktigt det var för 

småbarn i förskolan att de möts av vuxna som kan ge dem rätt variationer utifrån dess 

erfarenheter. Vidare anser hon att medvetenhet och uppmärksamhet hos den vuxna är 

avgörande för barnens lärande. Förskollärare/barnskötare i 2A och B använder även 

räkneorden 1,2,3,4,5 i båda aktiviteterna. Björklund (2007) nämner att barnen ofta har en 

förståelse för att mängden är större i den senare delen av räkneorden t.ex. att 2 är mer än 1 om 

man nämner det i ett konkret sammanhang i barnens lek. Vygotskij nämner att först måste 

barnen kunna jämföra, se olikheter och likheter (Doverborg & Emanuelsson 2006). Detta 

genomför framförallt förskollärarna 1B och 1C när de låter barnen själva utforska, jämföra 

och mäta mängd i vattenleken.                                                                                     

 

Barnskötaren i 2 B tydliggör begreppen tungt/lätt för barnet när hon kommenterar spannens 

tyngd när den är full med vatten och att utan vatten är den lätt. Barn upptäcker tidigt vad som 

är tungt/lätt och att barnen skaffar sig erfarenheter om olika föremål genom att bära, flytta och 

känna på olika föremål (Heiberg Solem & Reikerås 2004). 

 

 

4.3.7 Sammanfattning av analysen 

Lägesord och jämförelseord är de matematiska begrepp som de små barnen möter mest i 

vattenleken. Dessutom krävs det att dessa begrepp inte står för sig själva utan måste sättas i 

samband med andra föremål för att de ska skapar en förståelse för begreppen (Doverborg och 

Pramling Samuelsson 1999). Det är viktigt att förskolläraren/barnskötaren låter handlingen 

följas av en beskrivning av vad som händer och att olika matematiska begrepp används för att 

beskriva olika förhållande (Olofsson 2012). 
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5. Diskussion 

I denna del för vi en diskussion av resultat, metod, konsekvenser av undervisning och nya 

tankar på fortsatt forskning. 

 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Här visar vi på våra egna tankar kring vårt resultat. Vad vi i vår undersökning iakttagit och 

uppmärksammat varit viktiga ingredienser i förskollärarens/barnskötarens användande av 

matematiska begrepp med barn 1-3 år i vattenlek. 

 

 

5.1.1 Syfte utifrån lärare  

Det är intressant att se hur olika alla grupperna tänkte kring sin planering av sin vattenlek. 

Vissa tog vattenleksaktiviteten mer bokstavligen medan vissa utgick från ett tema eller 

experiment. Syftet med deras planering var även skiftande, vissa hade tydligare mål med sin 

aktivitet medan andra var mer svävande kring hur de skulle gå tillväga. I planerandet av 

aktiviteten ska läraren utgå från de fyra perspektiven som är samhälle, lärare, barn och 

verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan 2009). Vi kunde se att alla grupperna inte 

tog med alla perspektiven i deras planerande. Vi kunde även se olikheter och likheter i deras 

tankar om vilka matematiska begrepp som de vill ha med vattenleken. 

Förskollärare/barnskötare 1A, 1B och 2A-B vill att barnen ska möta begrepp som stor och 

liten medan 1A och 2A-B även vill få med olika mängder. Förskollärare 1B och 1C vill att 

barnen ska få möjlighet att jämföra olika volymer och måttenheter. Det är viktigt att läraren 

har klart för sig vad målen innebär för att de sedan ska kunna kartlägga barnens utveckling 

och intresse för målet (Pramling Samuelsson & Sheridan 2009).   

 

 

5.1.2 Betydelsen av förskollärarens/barnskötarens förkunskaper och agerande 

Det vi kan se är att förskollärare/barnskötare stödjer barnen i deras matematiska utforskande 

på olika sätt. Det viktigaste i utforskande av matematik är att pedagogen finns där som ett stöd 

för att barnen ska kunna fördjupa sitt lärande (Olofsson 2012). Förskollärarna/barnskötare har 

i alla temagrupperna visat att de stödjer barnens lärande i matematik men att de har olika 

kunskaper kring matematik och det visar sig i deras sätt att agera. Genom våra observationer 

och i intervjuerna med förskollärare/barnskötaren kan vi märka att det är viktigt att 

förskollärare/barnskötare har förkunskaper om både barngrupp och ämne.  Förskollärare 1A 

nämner i intervjun att hon hade fått inspiration av Hans Perssons bok Russinhissen och tagit 

ett experiment från boken som handlade om ytspänning. En lärare som har kunskap kring ett 

ämne har större möjlighet att kunna förtydliga och skapa förutsättningar för barnet (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2009). Förskollärare 1A fortsätter berätta att hon vill förmedla olika 

matematiska begrepp där barnen i en teknikövning ska få undersöka vattnets ytspänning. Hon 

menar som förskollärare är det viktigt att anpassa sig efter det som barnen är nyfikna på och 

sätta ord på det som görs i aktiviteten. På detta vis får barnen fler matematiska ord med sig i 

livet.(Björlund 2007, Doverborg & Pramling Samuelsson 2009). Förskollärare/barnskötare 

har ett förhållningssätt där de får plats i lärandet genom att vänta in deras svar. Alla barn har 

möjlighet att välja om de aktivt vill vara med i vattenleken. En pedagog ska inte vara rädd för 

att ge barnet en plats i sitt eget lärande (Lenz Taguchi & Åberg 2005). Juul och Jensen (2003) 

menar att det är viktigt att pedagogen har ett medvetet tänkande av vad de gör, hur de gör det 

och varför, det vill säga har ett processinriktat synsätt. Förskolans pedagogiska innehåll kan 
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variera beroende på vad man har för mål i verksamheten, samt hur samverkan sker mellan 

barn-barn, pedagog-barn, pedagog-pedagog (Juul & Jensen 2003). Mycket utav lärandet styrs 

ofta av de förutsättningar vi får men samtidigt av lust, nyfikenhet och motivation till det man 

vill lära sig om.  

 

För att pedagogen ska kunna ge stöd i barnens lärande är det viktigt att de har förkunskaper 

och erfarenheter av matematiska begrepp (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). 

Förskollärare 1C nämner i intervjun att hon har fått större kunskap om matematik genom att 

hon genomfört en universitetsutbildning i ämnet. Hon menar att nu har hon 

matematikglasögonen på sig hela tiden. Det är även viktigt att barnen får en förförståelse för 

de matematiska ordens betydelse innan de kan sätta in det i ett större sammanhang 

(Doverborg & Emanuelsson 2006). I vår inledning nämner vi barnens möjligheter att se 

samband mellan likheter och olikheter. Detta kan vi observera i både vuxnas och barns 

reflektioner i de olika vattenaktiviteterna. Björklund (2007)  menat genom att barnen får 

uppleva olika matematiska begrepp med hela kroppen får barnen större förståelse för sin 

omvärld det vill säga upptäcka strukturer, samband mellan olika saker och skeenden. Till 

exempel hur stort ett bord är genom att krypa under den, eller känna hur djupt vattnet är 

genom att känna med handen i skålar med vatten med olika djuphet i osv. Det är viktigt att 

barnen får möjlighet att experimentera, laborera använda olika material samt sin egen kropp i 

sitt undersökande (Palmer 2011; Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). Samtidigt är det 

viktigt att barnen får föra en dialog om sitt lärande där de kan skapa och förena det abstrakt 

och konkret tänkande med varandra (Doverborg & Emanuelsson 2006). På detta vis får 

barnen en möjlighet att utveckla sitt logiska tänkande.  

 

5.1.3 Matematiska begrepp i vattenleken 

Vi kunde se att förskollärare/barnskötare använder sig av olika ord för att beskriva ordet liten 

och stor som exempel lite, pyttelite, lillalilla, jätte stor. Doverborg och Emanuelsson (2006) 

anser att stor och liten är de jämförelseord som barnen i allmänhet lär sig först. Vidare menar 

de att de är viktigt att vi som vuxna tänker oss för hur vi använder språket i samspel med 

barnen. Det är viktigt att vi är noga med språket och använder sig av begrepp som beskriver 

händelser (Olofsson 2012). Det vill säga att vi inte använder oss av ordet stor för att beskriva 

en pinne när vi egentligen menar att den är lång. Alltför ofta använder vi oss av ordet stor när 

vi ställer frågan ”hur stor är den?” istället för ”hur liten är den?” det innebär att barnen oftast 

får förståelse för ordet stor före liten (Doverborg & Emanuelsson 2006). 

 

I tema 2A och 2B använder förskolläraren/barnskötaren tillsammans sjuttiotre matematiska 

begrepp varav nio ord är upprepningar i båda grupperna. I dessa sjuttiotre orden finns det en 

del böjningsord på t.ex. lite, litet, liten m.m. Här visar både förskolläraren/barnskötaren att de 

är medvetna om olika matematikiska begrepp. Genom att barn möter mångfald och variation 

lär de sig att urskilja antal (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). Vi kan se att 

förskolläraren/barnskötaren i 2A-B visar på både mångfald och variation genom att använda 

sig utav böjningsformer av orden samt att introducera räkneorden genom 

vattenleksaktiviteten. 

 

Vi kan se att barnskötaren i 2A-B använder sig av begreppet kvadrat och cirkel istället för 

fyrkant och rund. Begrepp som kvadrat, cirkel, triangel är ord som vi kan använda i samspel 

med trekant, fyrkant och rund (Doverborg & Emanuelsson 2006). Molander menar att barn 

ska få bredare förståelse för matematiska begrepp av olika slag, måste det ske en förståelse för 

hur dessa används i verkligheten (Björklund 2007). Just den rätta benämningen av 

geometriska former kan barnskötaren i 2 A-B använda i konkreta sammanhang som t.ex. i 



 

31 

 

håvringen när hon använder sig av begreppet kvadrat och cirkel för att beskriva formerna på 

stenarna. Ju mer erfarenhet barn får om olika begrepp desto större förståelse får de av 

innebörden av dem (Doverborg & Emanuelsson 2006).  

 

Det är intressant att se olikheterna i hur förskollärarna/barnskötaren använder sig av olika 

matematiska begrepp. Förskollärare 1A använder sig mest av rumsuppfattningsbegrepp men 

nästan lika många mätningsbegrepp. Förskollärare 1B har i stort sätt lika många mätnings- 

och rumsbegrepp. Båda grupperna använder sig inte av tal- och geometriska begrepp. 

Förskollärare 1C har flest mätningsbegrepp och använder sig även av rumsbegrepp och 

talbegrepp. Det gjorde förskollärare/barnskötare 2 A-B med, men de använder sig även av 

geometriska begrepp. Användande av olika matematiska begrepp sker i olika sammanhang 

som barnen befinner sig i. Enligt Smidt (2010) har Piaget och Vygotskij vissa skillnader i sina 

tankar om var och hur barnens språkliga utveckling sker. Piaget ansåg att det lilla barnet får 

sitt språkliga medvetande genom att känna igen symboler som finns i barnens omvärld. 

Vidare menar han att barnen får en egen förståelse och på detta vis närma sig att tänka 

rationellt och logiskt bara om barnet är moget för det. Däremot ansåg Vygoskij att barnen för 

en inre monolog med sig själv innan det abstrakta tänkandet yttrar sig till dess omvärld (Smidt 

2010). Till exempel kan barnen ha en uppfattning med sin kropp om rumsuppfattningsorden 

som ”backa, framför” som förskolläraren 1A använder när hon ville att barnens skulle ge 

varandra plats i ringen. Hon erbjuder dem att titta på experimentet från olika perspektiv och 

använder sig av rumsuppfattningsord som i, upp, från, sjunker, flyter, och så vidare. På detta 

vis får barnen en språklig uppfattning och förståelse för innebörden av matematiska begrepp 

(Doverborg & Emanuelsson 2006; Heiberg Solem & Reikerås 2004). 

 

 

5.1.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det har betydelse vilken kunskap 

förskolläraren/barnskötaren har i matematik när de ska stödja barnen i deras utforskande kring 

matematiska begrepp. Det är av betydelse hur läraren ser på matematik och vilka kunskaper 

de har för att de ska kunna synliggöra matematiken för barnen (Doverborg & Emanuelsson 

2006). Vi kan även konstatera betydelse av att läraren har syftet klart för sig i sin planering 

och utifrån vem de planerar. För att kunna göra en planering måste läraren ha klart för sig vad 

planering innebär (Pramling Samuelsson & Sheridan 2009) samt vilka kunskaper som barnen 

har. Genom vår undersökning har vi sett ett behov hos förskollärare/barnskötare att få en 

djupare kunskap om matematik och hur de ska fånga upp matematiken i både vattenlek och 

vardagssituationer.  

 

 

5.2 Metoddiskussion 

I vårt examensarbete ville vi undersöka och göra en tolkning av förskollärarens/barnskötarens 

agerande samt titta på vilka matematiska begrepp och syfte som förskolläraren/barnskötaren 

ville synliggöra i vattenleken.  Vi använde oss av kvalitativa intervjumetoder som innebär att 

man som observatör kan förändra frågeställningarna i intervjun under samtalets gång. Detta 

skapar möjligheter att få en djupare förståelse för svars alternativ och kan ge en mer 

avslappnad atmosfär där den svarande känner förtroende och tillit till intervjuaren (Patel & 

Davidson 2003). 

 

Vi kan se nu efteråt att vi skulle ha valt att använda oss av fler kriterier vid valet av aktivitet, 

personal och antal barn. Bryman (2008) skriver att ett urval väljs oftast utifrån vissa kriterier. 

Vi anser att vi skulle valt att rikta oss mot en yrkesgrupp, lärare. Vi skulle ha styrt upp 
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vattenlek genom att bestämma vilka redskap som skulle användas och hur många barn som 

skulle medverka. Detta tror vi hade medverkat till att vi hade fått en tydligare bild av 

förskollärarnas/barnskötarens syfte, agerande och matematiska begrepp. 

 

Vi använde oss av digital IKT redskap som Iphone när vi spelade in observationen 

ljudmässigt samt filmkamera där vi filmade händelsen. Genom att använda två IKT redskap 

gav det oss en större reliabilitet. Detta tyckte vi skapade en trygghet för oss observatörer.  

 

Vi intervjuade förskollärare/barnskötare efter vattenleken. Vi ställde frågor som i början var 

relaterade till vattenleken. Intervjufrågorna var fokuserade på ”förståelse, uppfattning, 

förkunskaper, värderingar och målsättningar” (Nilsson 2012-05-25) kring det vi vill 

undersöka. När våra frågeställningar förändrades märkte vi att en del frågor var mindre 

betydelsefulla när vi gjorde en sammanställning av resultatet. För att skapa en hög validitet, 

”trovärdig bild” (Nilsson 2012-05-25), var vi tvungna att utesluta vissa frågor som utgick 

ifrån våra första frågeställningar. 

 

 

5.3 Implikationer för undervisning 

Vår undersökning visar att lärarens kunskaper om matematiska begrepp betydelsefullt för 

barnens lärande. Enligt många forskare är det viktigt att man som vuxen är medveten, 

engagerad, tar ansvar för att samtalen kring matematiska begrepp i lärandet sker på ett sätt att 

innehållet är begripbart för barnet (Emanuelsson & Doverborg 2006). Om detta sker får 

barnen en djupare förståelse samt att matematiken blir mer ett lustfyllt lärande.  

 

 

5.3.1 Egenskaper som lärare bör ha 

Forskarna Clarke och Clarke menar genom Emanuelsson och Doverborg (2006) att det är av 

stor vikt att den vuxna har egenskaper för att kunna föra en begriplig dialog med barnen. De 

menar att den vuxna måste arbeta metodiskt, använda diskussionen med barnen som ett 

underlag i lärandet. Detta skapar möjlighet att diskutera olika sorters problemlösningar som 

barnen är nyfikna på och kan vidare möjliggöra djupare kunskaper hos barnet. Olofsson 

(2012) menar att forskning visar på att barns matematikkunskap är sammankopplat till deras 

förmåga att kunna följa och föra ett resonemang. En ansvarfull och medveten lärare menar 

Clarke och Clarke (Emanuelsson & Doverborg 2006) ska försöka att binda ihop olika 

matematiska begrepp med det talade ordet och använda symboler som förtydligar detta för 

barnet. Det är viktigt att läraren fokusera på viktiga matematiska begrepp som är tydliga för 

barnen i deras omvärld. De uppgifter förskolläraren/barnskötaren ger barnen ska vara 

målinriktade och efter barnens intresse Det är även betydelsefullt att använda spontana 

situationer där barnen kan lära sig olika matematiska begrepp från sin vardag. Matematik ska 

vara rolig, inspirerande, skapa möjlighet att hitta nya problemlösningar. 

 

5.3.2 Matematiska kompetensutveckling för lärare 

Forskarna Clarke och Clarke menar att det inte finns generella samband mellan att barnen får 

en större kunskap i matematiska begrepp om lärarna har större kunskaper om detta. Däremot 

handlar det mycket om hur man förmedlar matematik på ett begripligt sätt i sin 

kommunikation med barnen (Emanuelsson & Doverborg 2006). Med andra ord handlar det 

mycket om hur läraren förmedlar sina kunskaper men att man tar hänsyn till vad barnen är 

intresserade av, att man intar ett barnperspektiv i lärandet (Juul & Jensen 2003). Det är 

kunskapen om hur, vad och på vilket sätt som barnen vill lära sig matematik som är viktiga 
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ingredienser för den vuxna att veta hur de tillsammans med barnen kan vidare utveckla 

matematisk begreppsbildning. 

 

Forskarna i artikeln Tidigare insatser ger stor effekt (Nöjd 2010) hänvisar till konsekvenserna, 

att ju tidigare barnen får de matematiska begreppen i leken, att utforska diskutera tillsammans 

med andra desto större blir deras matematiska begreppsbildning. Gottberg och Rundgren 

(2006) nämner att det är viktigt att förskolan samtalar om matematik även i de yngre åldrarna. 

Betydelsen av att se helheten i matematikundervisningen från förskola till gymnasieskolan är 

viktigt för barnens framtida matematiska utveckling (Nöjd 2010). Skolan ska inte vara rädd 

för att ta in förskolans undervisningsmetoder i matematik samt det omvända. 

 

5.3.3 Vetenskaplig- och forskningsresulterad matematikundervisning 

Olofsson (2012) skriver att vi ska ta till vara på vetenskapliga forskningsresultat av 

matematikundervisning och omvandla den till pedagogisk verksamhet. Vidare menar hon att 

pedagogerna kan använda sig av forskningsresultat i reflektionsarbetet. När pedagogerna 

reflekterar kan de ta del av andras arbete för att komma vidare med verksamhetens utveckling. 

Det är viktigt med regelbundna reflektions- och analysstunder (Olofsson 2012). Pedagogen 

kan i sitt reflektionsarbete utveckla inte bara barnens lärande utan även sitt eget lärande 

genom att ta del av nya rön. Genom att pedagogen läser och reflektera över olika 

forskningsresultat får barnen större möjlighet till olika sätt att lära. Genom att använda sig av 

olika forskningsmaterial får pedagogen stöd för sitt arbete och kan på så vis få ett mer varierat 

arbetssätt där barnen utvecklas under de bästa lärandeprocesser (Olofsson 2012). Forskning 

visar på att barns matematikkunskap är sammankopplat till deras förmåga att kunna följa och 

föra ett resonemang (Olofsson 2012). 

 

5.3.4 Planering och målens betydelse 

Vi önskar att vår undersökning inspirerar och ger förskollärare/barnskötare förståelse för hur 

viktigt det är att ha kunskaper kring vad och vilken betydelse måluppfyllelse samt planering 

har i förskolans verksamhet. Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) menar att målen sätter 

läraren upp när de har kartlagt barnens lärande. Vidare anser de att det är viktigt att se 

helheten. Det vill säga utgå från läroplanen, skapa en miljö som anpassad efter barnens 

lärande, ge barnen inflytande/delaktighet, samt anpassa verksamhetens innehåll utifrån 

barnens lärande. 

  

5.4 Nya idéer för fortsatt forskning 

Vår nyfikenhet kring systematiskt kvalitetsarbete väcktes under vår undersökning eftersom vi 

kom i kontakt med litteratur som beskrev betydelsen av reflektion i barns lärande och även 

lärarens lärande. Genom att arbeta med systematiskt kvalitetsarbetet ska läraren bidra till att 

barnens lärande ska utvecklas inom olika målområden. Arbetet utgår från olika steg men alla 

steg ska vara en utgångspunkt där barns lärande och utveckling står i fokus i förhållandet till 

läroplanen. (Pramling Samuelsson & Sheridan 2009). 

 

 Vilka förutsättningar finns på förskolorna att arbeta kring reflektions- systematisk 

kvalitetsarbete kring barns lärande på förskolan? 

 

I läroplanen (Skolverket 2010) står det att lärarna ska tillsammans med barn, föräldrar 

utvärdera verksamheten kontinuerligt. Lenz Taguchi och Åberg (2005) skriver om 

reflektionens betydelse för fortsatt arbete. De menar att lärandet sker i reflektionsarbetet där 

pedagogerna reflekterar över målet med aktiviteten. Ställer olika frågor kring varför de valde 

den aktiviteten. Efter aktiviteten ställer de frågor om hur det gick, var vad det som hände och 
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hur vi kan gå vidare. Det är även viktigt att barnen får tid där de får reflektera över sitt lärande 

både individuellt och i grupp. På detta vis får de möjlighet att delge sina tankar både verbalt 

och konkret i läroprocessen. Reflektion har betydelse för både pedagogens och barns lärande. 

Doverborg och Pramling (1999) betonar vikten av reflektion tillsammans med pedagogen där 

barnet får större förståelse. På detta vis skapas en djupare förståelse kring att lärandet är 

mångsidigt.  
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Bilaga 1-5 

 

Bilaga 1      

      Maj 2012 

 

 

Hej alla föräldrar! 
 

Vi går en distansutbildning på Linnéuniversitetet i Växjö och läser till förskollärare. 

 

Under Våren och sommaren 2012 kommer vi Annette Sjölund och Anne Johansson göra ett 

examensarbete som ska handla om matematik i vattenlek. Vi tänkte att vi skulle göra några av 

våra fältarbeten här på XXX förskola.  Annette Sjölund och Anne Johansson kommer 

observera vattenlekssituationer utifrån ett matematiskt perspektiv. Detta kommer att ske nu på 

våren/sommaren 2012. Vid våra observationer kommer vi att använda IKT hjälpmedel såsom 

kamera, filmning samt Mp3 inspelning. Detta för att vi ska kunna analysera och få en inblick i 

våra frågeställningar i examensarbetet. Givetvis kommer vi inte att använda oss av barnens 

för- eller efternamn, fotografier, förskolans namn etc. När examensarbetet är färdigt och 

godkänt av Linné universitetet i oktober månad 2012 får ni gärna läsa den.   

 

Innan vi startar arbetet behöver vi ett skriftligt godkännande av dig som förälder. 

 

 

□ Ja till fotografering, filmning och Mp3inspelning. 

□ Nej, tack jag vill inte att mitt barn ska medverka i examensarbetet. 

 
 

Datum och ort: 

 

Barnets namn: 

 

Föräldrarnas/Vårdnadshavarnas  namnteckning 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning  

 

 

 

 

   Anne Johansson & Annette Sjölund 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor  

1. Vilket syfte hade du med aktiviteten? 

2. Hur planerade du/ni aktiviteten? 

3. Vilka matematiska begrepp ville du/ni förmedla till barnen i vattenleken? 

4. Hur ser du på matematik i vattenleken?  

5. Hur förvärvar du ny kunskap kring matematik?  

6. Har du hört uttrycket ”det matematiska barnet”? Följfråga: hur ser du på ”det 

matematiska barnet”?  
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Bilaga 3 

Sammanfattning av alla matematiska begrepp som användes i vattenaktiviteterna. 

Rumsuppfattning Geometriska 

former 

Mätning Taluppfattning 

Över Cirkel Lite En 

Ovanför Kvadratisk Lilla Två 

Uppåt Runda Liten Tre 

Upp  Litet Fyra 

Uppe  Lilla lilla Fem 

Högt  Pytte lite Sex 

Under  Liten del Åtta 

Ner  Stor 1,2,3 

Nere  Jätte stor 1,2,3,4,5 

Neråt  Större 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13 

Botten  Stora En till 

Fördjupning  Störst Först 

Längst in  Lika En gång till 

Nära  Lika mycket  

Sidan om  Likadan  

I  Mycket  

På  Kort  

Ifrån  Korta  

Från  Kortare  

Backa  Lång  

Ut  Långt  

Framför  Längre  

  Längre än  

  Många  

  Jätte många  

  Minst  

  Mindre  

  Minst  

  Minsta  

  Mindre än  

  Mest  

  Mer  

  Fler  

  Full  

  Fullt  

  Fulla  

  Halvfull  

  Tom  

  Tomt  

  Deciliter mått  

  Matskeds mått  

  Kryddmått  

  Alla  
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  Allt  

  Inga  

  Ingen  

  Slut  

  Tung  

  Tungt  

  Lätt  

  Lättare  

  Tömma  

  Hela  

  Helt  

  Hälften  

  Halv  

  Dela  
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Bilaga 4 

 

Sammanfattning av matematiska begrepp som användes mest i vattenleksaktiviteterna. 

Siffrorna står för antal grupper som använde sig av begreppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumsuppfattning  Geometriska 

former 

 Mätning  Taluppfattning  

Över 3 Rund 1 Lite 3 Två 2 

Upp 3 Cirkel 1 Liten 3 Fem 2 

Botten 3 Kvadrat 1 Stor 3 1,2,3,4,5 3 

I 5   Mycket 4   

    Långt 3   

    Många 3   

    Mer 4   

    Full 3   
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Bilaga 5 

 

Observationsmall för inspelat material 
 

Vilka matematiska begrepp 

använder 

förskolläraren/barnskötaren? 

Vad gör 

förskolläraren/barnskötaren? 

Samspel och 

kommunikation mellan 

förskollärare/barnskötare 

och barn. 
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