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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
I läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1998, rev 2010) står det att barnen ska genom sin dag 

i verksamheten söka och inta ny kunskap med hjälp av att leka, umgås med andra, utforska 

omgivningen och skapa på olika sätt, de ska även undersöka olika fenomen och prata med 

andra barn och vuxna samt reflektera över det som de gjort. Detta tillsammans med litteratur 

från forskare sammanfattar allt vad bakgrunden behandlar på ett bra och övergripande sätt 

som ger en kunskap om barns lek och lärande och matematik i förskolan.  

 

Syfte 
Tanken med vår studie är att observera hur några små barn utforskar genom en handling olika 

material i vatten och om deras handlingar förändras.  

 

 Hur gör barn när de får utforska olika material i vatten på egen hand? 

 När barn möter samma material flera gånger, hur förändras deras handlingar? 

 

Metod 
Studien är kvalitativ och vi har använt oss av fenomenologin som teoretisk ansats för 

bearbetning och analys. Observationerna gjordes med hjälp av verktyget löpnande protokoll. 

Det var sju barn som observerades vid ett till fem tillfällen. Efteråt skrevs protokollen rent och 

följande teman identifierades: barns lek och lärande, matematik och makt.  

 

Resultat 
Resultatet i denna studie visar att de flesta barnen utvecklar sitt utforskande över tid. Det var 

intressant att se hur många olika områden som barnen berörde i sitt utforskande. Studien 

visade att barnen arbetade ofta med matematik i sitt utforskande med vattnen. Andra områden 

i vattenleken som synliggjordes genom barns lek var låtsaslek och olika former av att hävda 

sin rätt i leken.   
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Inledning 
 

Alla som varit i kontakt med barn har nog upplevt att många barn uppskattar att hoppa i 

vattenpölar när det regnar ute och inne vill barnen oftast leka med vattnet så fort de står vid ett 

handfat. Men tyvärr är det oftast inte tillåtet av pedagogerna att leka med vatten. En anledning 

till att lek med vatten icke är tillåtet tror vi är att barnen blir mycket blöta och att byta kläder 

på dem tar tid från övrig verksamhet. För att förhindra barnen att leka med vatten stängs 

vattenkranarna av mellan måltiderna på vissa förskolor. På andra förskolor har vi sett att 

dörren eller grinden är stängd till vattenutrymmena, det kan även vara så att pedagogerna 

backar angående vattenlek för att de inte vill ha arga vårdnadshavare. Självklart ska barnen ha 

tillsyn under deras utforskande med vatten för att förhindra olyckor, men det tycks som om 

pedagogernas ovilja mot blöta kläder tar överhand från barnens nyfikenhet på vatten. Det är 

dock inte förbjudet med vattenlek på alla förskolor. Att utforska med vatten utomhus är oftast 

mer tillåtande av pedagogerna om barnen har regnkläder på sig. 

 

Vi anser att små barn bör tillåtas att experimentera med vatten i sin egen takt och i förskolans 

läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998 rev 2010) står det att ”Förskolan ska erbjuda barnen 

en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera 

barnen att utforska omvärlden”( s.6). Genom att hindra barnen att utforska vatten i 

vattenleken, anser vi, att detta mål inte efterföljs. Pedagogerna hindrar barnen att utforska sin 

omvärld genom att inte tillåta dem att utforska med och i vatten. I vattenleken lär sig barnen 

mycket om rumsuppfattning, vad som sjunker och flyter och volym. Är de flera barn som 

leker runt en balja övar de turtagning och samarbete.  

 

Dimenäs (2007) beskriver att vår uppfattning om olika fenomen är som en upptäcktsresa där 

vi lär oss någonting nytt varje gång. Vidare framhåller han att genom sina sociala och 

kulturella erfarenheter lär sig människan förstå världen. Även Björklund (2009) beskriver att 

varje upplevelse lämnar avtryck som gör att barnet skapar sin egen kunskap, en upplevelse 

knyts till en specifik händelse som barnet varit med om. Detta kan relateras till vår kommande 

studie där barnen kommer att få erfarenheter om att använda sig av olika material i vatten vid 

flera tillfällen. Vi är nyfikna om deras utforskande blir annorlunda om barnen får möta 

rummet och samma material vid flera tillfällen.  
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Syfte 
Tanken med vår studie är att observera hur några små barn utforskar genom en handling olika 

material i vatten och om deras handlingar förändras. 

Frågeställningar 
 Hur gör barn när de får utforska olika material i vatten på egen hand? 

 När barn möter samma material flera gånger, hur förändras deras handlingar? 

Centrala begrepp 
Här nedan kommer vi att beskriva och förklara de ord som vi anser är de centrala i denna 

studie. Detta görs för att ni som läsare ska få en klarare bild hur vi menar med dessa begrepp. 

Lek 

Ordet lek används där vi anser att det inte passar med att använda begreppet utforskande. Det 

låter inte bra med vattenutforskande och låtsasutforskande därför används i dessa fall ordet 

lek. Även i bakgrunden används ordet lek eftersom det är den benämningen författarna har när 

de skriver om sin forskning. 

Små barn 

I vår studie är barnen mellan två till tre år och det har vi valt att benämna som små barn för att 

förenkla skrivandet. För en förskollärare kan små barn vara upp till tre år men för en lärare 

kan små barn vara ända upp till sex års ålder. En utomstående kan göra en annan bedömning 

vilken ålder små barn har, därför väljer vi att förklara vår tolkning på små barn för att det inte 

ska bli ett missförstånd om barnens ålder när ni fortsättningsvis läser vår studie. 

Utforskande 

Detta begrepp användes mest när vi förklarar barnens vattenlek, begreppet används under 

inledning, resultat och diskussion när det är vi som anser någonting. Vi anser att det som 

barnen gör vid baljan är ett utforskande med materialen där de lär sig saker som är 

användbara i framtiden. 
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Bakgrund 

Barns lek och lärande 
I läroplanen (Utbildningsdepartementet 1998, rev. 2010) står det att barnen ska genom sin dag 

i verksamheten söka och inta ny kunskap med hjälp av att leka, umgås med andra, utforska 

omgivningen och skapa på olika sätt, de ska även undersöka olika fenomen och prata med 

andra barn och vuxna samt reflektera över det som de gjort. 

 

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) vill alla barn någon gång under leken att 

pedagogen ska uppmärksamma och bekräfta vad de gör. Barnen söker ofta bekräftelse genom 

enstaka ord eller korta meningar. 

 
Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2010) skriver att det är bra om samma grupp 

barn under en längre tid får hålla på med samma aktivitet. Även Lökken (2008) nämner att när 

barnen får umgås i en stabil barngrupp blir de mer samspelta. De leker längre och är mer 

engagerade tillsammans med jämngamla barn än vad de är med vuxna och genom detta 

utvecklas förmågan till socialt umgänge med andra. Även Elfström et al (2010) anser att om 

det ska vara intressant för små barn att under en längre tid få upptäcka, upprepa, känna igen 

saker, förändra undersökandet och jämföra så måste de få hålla på så mycket som möjligt i 

samma grupper, gärna flera gånger i veckan. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) 

beskriver för att lärandet ska bli intressant, krävs det både lust och engagemang från barnens 

sida. Här har författarna stöd i läroplanen (Utbildningsdepartementet 1998, rev. 2010) som 

anger att den pedagogiska verksamheten ska utformas så att barnens utforskande, nyfikenhet 

och lust att lära syns i det dagliga arbetet. Författarna beskriver vidare att det finns en 

teoretisk aspekt inom fenomenografin som kallas relevansstruktur, med det menar författarna 

vad som är meningsfullt och igenkännbart för barnen. Erfarenheterna som barn gör, kommer 

barnen ihåg och det blir meningsfullt och relevant, i det barnen engagerar sig i. Det barn gör 

blir inte meningsfullt bara för att de har gjort det innan, för de kan alltid hitta nya utmaningar i 

det kända. Leken blir en tydlig källa till kunskap om barnet fångas av något som tar all deras 

uppmärksamhet och de glömmer tid och rum, barnen blir koncentrerade av något som de vill 

veta mera om. Lindahl (1996) beskriver att om det finns ett tillräckligt stort engagemang hos 

barnen kan de fortsätta att arbeta och koncentrera sig även om någon skulle komma in och 

störa dem. Men hennes undersökning visar också att barnens koncentration kan brytas och de 

kan ge upp sin lek om något annat barn gör något som barnet inte är beredd på, eller om 

barnen inte lyckas kommunicera sina avsikter i leken. 

 

Johansson (2001) menar att engagemanget som barn visar för sin rätt till olika saker i 

förskolan är viktigt för dem. Att barnen får undersöka, ha och leka med sakerna i förskolan 

ser de som en rättighet. Barnens rätt till saker är sammanlänkad med förskolans sammanhang. 

I en småbarnsgrupp möter barnen budskapet att sakerna finns placerade där för lek, de har fått 

en plats i verksamheten både pedagogiskt och rumsligt och sakerna är till för att undersökas 

och lekas med. 

 

Enligt Lillemyr (2002) är leken under de första åren i förskolan en metod till ökat lärande och 

i leken får barn experimentera och uppleva saker. Barnen känner sig orädda för hur de uppför 

sig i leken som också är betydelsefull för deras inlärning. Genom sina lekar får barnen 

kunskap om olika saker. Författaren fortsätter att leken är en arena för att lära sig 

kommunikation, de utvecklar sig både socialt och kognitivt. Genom lek stimuleras barn i sin 
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utveckling. Barnen kan genom lek prova att vara andra och visa sina känslor tillsammans med 

andra barn, deras empatiska förmågor utvecklas. Enligt Fauskanger (2006) måste pedagogen 

tro att leken är bra för barnens utveckling och att leken är en bra arbetsmetod. Läroplanen 

(Utbildningsdepartementet 1998, rev 2010) beskriver att barns utveckling och lärande är en 

viktig del för deras lek. Lillemyr (2002) anser, genom att varva barnens egna valda aktiviteter 

med pedagogernas planerade aktiviteter kommer pedagogerna närmare målet om att barnen 

får en allsidig kunskap och förståelse för olika saker på olika sätt som är bra att veta i 

framtiden. Leken är en frizon där barnen får använda sig av sina kunskaper, de lär sig att vara 

självständiga och ta ansvar som är viktiga egenskaper för framtiden. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) såg i sin studie att barn som leker och lär med hjälp av sin kropp, inte 

själva reflekterar över att det finns ett lärande i deras lek. 

 

I barnens värld finns det de barn som agerar lekmäklare och med det menar Lökken (2008) att 

ett barn hjälper ett annat barn att komma igång i en lek. Har barnen bra material och är goda 

mäklare kan detta leda till en bra meningsfull och social lek mellan barnen. Även aktiviteter 

och föremål kan agera som lekmäklare där många barn leker samma lek under en längre tid 

utan att vuxna hjälper till. Författaren fortsätter att i de minsta barnens lek är upprepning och 

hit- och ditrörelser det barnen gör. Upprepningar är enligt Lökken (2008) någonting barnen 

gör för att upprepa någonting som de gjort tidigare. En upprepning sker när människan tänker 

och minns en händelse som har hänt innan och gör om det. Ett litet barn gör dessa 

upprepningar utan att vara medvetna om att de gjort handlingen innan. 

 

Enligt Lillemyr (2002) är rörelserna i barnens lek oförutsedda, äventyrliga och leken ändrar 

ofta riktning och styrka. Ibland leker barn väldigt livligt och i nästa sekund leker de väldigt 

lugnt. Barnen måste ha något föremål de leker med eller leka med någon för att det ska kunna 

kallas lek. 

Låtsaslek 

Moore och Frye (1991 se Lindahl 1996) beskriver att barn från cirka två års ålder leker, och 

att i leken får barnen ge uttryck för sina tidigare erfarenheter. Lindahl (1996) anser att små 

barn tidigt kan ge föremål andra innebörder än vad de är. Enligt Bruun (1978) börjar barn 

tidigt att imitera vuxnas aktiviteter exempelvis att barnen rör med armen som liknar den 

rörelse som när den vuxne vispar eller dammsuger. Om denna lek är en fantasilek eller en 

imitation är svårt att avgöra. Det blir lättare att avgöra om det är en fantasilek när barnen 

börjar prata mer i sin lek. Rasmussen (1999, se Lillemyr 2002) anser att olika föremål är 

leksaker först när barnen leker med dem. Författaren fortsätter med att saker är virtuella tack 

vare att leksakerna kan bli många olika saker i barnens lek än vad de egentligen är. Enligt 

Lindahl (1996) visar barnen att de fått en innebördsförståelse och kan återskapa minnesbilder 

av egna tidigare erfarenheter och händelser för att sedan i låtsasleken hantera dessa. I sin 

låtsaslek visar barnen att de kan skilja mellan verklighet och fantasi. Även Moore och Frye, 

(1991 se Lindahl 1996) beskriver att små barn kan skilja på fantasi och verklighet, för i 

låtsasleken använder barn sina erfarenheter för att tolka den verkliga världen. I läroplanen 

(Utbildningsdepartementet 1998, rev. 2010) står det att i barnens lustfyllda lek och lärande 

stimuleras bland annat deras kommunikation, inlevelse och fantasi. 

 

Enligt Lindahl (1998) leker små barn låtsaslek på olika sätt, de har ett behov av att bearbeta 

tidiga erfarenheter, de vill även bearbeta detta tillsammans med andra barn. Låtsaslek är enligt 

Lindahl (1998) att manipulera erkända verklighetsbilder och blanda dessa bilder med fantasier 

men att ändå förstå vad som är verklighet och vad som är fantasi. Ett exempel på detta är om 

ett barn leker frisör och har bilar, pinnar, leksaksverktyg som redskap i denna lek. Här har 
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barnet kopplat ihop sina egna minnesbilder med vuxenvärlden genom sin låtsaslek. Pinnarna, 

leksaksverktygen och bilarna är ersättningar för verkliga frisörsaker. Författaren fortsätter för 

att barnen ska kunna visa att de förstår innebörden i olika låtsaslekar måste de ha en förståelse 

för hur det är i verkligheten för annars kan de inte leka delar av det. 

Barns makt i leken 

Enligt Johansson (1999) handlar makt om när barnen genom sina handlingar använder fysisk 

eller psykisk styrka för att få igenom sin vilja mot andra. När barnen ska göra sina argument 

och intentioner synliga använder barnen alla kroppens uttrycksmedel. När barnen visar sin rätt 

till saker gör de det tydligt och bestämt genom att ta tillbaka sakerna om ett annat barn 

kommer och tar den. Om kompisen försöker ta leksaken håller de undan och gömmer saken 

eller slåss för att få tillbaka eller försvara sin leksak. Genom både sin röst och kroppshållning 

visar barnen att de inte ger upp sin rätt för att få genom sin vilja gentemot andra barn.  

 

Johansson (2001) beskriver att sakerna i förskolan talar till barnen och utmanar barnen till att 

använda dem till lek. Utmanas barnen av sina kompisar håller de hårt i sina saker och 

försvarar dem. Barnens lek fascinerar andra barn, och de kan inte motstå dragningskraften till 

de olika sakerna som barnen leker med, alla barn anser sig ha rätten till föremålen och vill 

undersöka eller leka med dem. Barnen visar och försvarar sin rätt till föremålen om de hotas, 

om de upplever att deras rätt har kränkts och visar detta genom vrede, rädsla eller sorg. 

Barnen kan också söka stöd hos någon vuxen, slåss, gråta, visa en förvåning eller gå från 

platsen. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) kan barnen använda sig av makt i 

leken för att visa vem som bestämmer och vem som får vara med och vilka regler som gäller. 

Leken är viktig för barnen och de måste försvara sig i leken och då räknar de med att de barn 

som ska vara med respekterar detta. 

 

När barnen är cirka två år gamla är parallelleken, enligt Bruun (1978), den mest dominerande 

bland barns lekar. Den innebär att barnen imiterar varandra i lekarna. Härmandet i leken kan 

leda till konflikter för att de vill ha samma leksaker och göra samma saker som kompisen. 

Konflikterna kan vara av arten att barnen knuffas, slåss och biter varandra eftersom att deras 

språk inte är så väl utvecklat ännu. När barnen börjar närma sig tre års ålder utvecklas deras 

parallellekar. 

 

Johansson (2001) skriver om kontroll, att det är en viktig aspekt från barnens sida. Oftast 

handlar kontrollen om att barnen leker, eller använder föremålen. Kontrollen handlar även om 

att barnen håller i föremålen, eller har de tätt intill sig, men även om de inte leker med 

föremålet just för tillfället kan barnen ändå se sig ha rätten till föremålet. I en sådan situation 

handlar det om att vara tydlig i sin förklaring att även om barnet inte använder saken kan de 

ändå ha rätt till den för att den ingår i barnets lek eller att låta andra få leka med den. 

Författaren fortsätter med att för barnen handlar äganderätten om att ta föremålen först. 

Barnen använder gärna argumentet “jag hade den först”.  En annan viktig aspekt är tid när 

barnen vill ha samma föremål, tidsaspekten ger barnen olika prioritet till föremålen. För 

barnen är det, enligt Johansson (2001) en självklarhet att om ett barn leker med ett föremål så 

tar man inte det från detta barn, men när barnet vill ha ett föremål som ett annat barn leker 

med, ändras perspektivet till att det är okej att ta föremålet. När en sak bara står i närheten av 

ett barn innebär det inte alltid att den är ledig utan barnet kan uppleva att hon använder det i 

leken fast att hon leker något annat under en liten stund. När det handlar om vem som var 

först med någonting ger barnen uttryck för detta på olika sätt. Barnen lever i nuet och det kan 

få till följd att det som skedde strax innan inte längre spelar någon roll.  
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Johansson (1999) beskriver att barnen kan erbjuda sin kompis en kompensation som en typ av 

rättvisa som visar att de bryr sig om andra. Kompensationen kan vara i form av en annan 

leksak. Barnen visar att den förstår andras perspektiv, även om barnet inte lyssnar helt på den 

andres önskan. Makt finns inblandat i alla relationer mellan människor, men den används 

på olika sätt. Det kan visa sig genom att barnen använder makt för att hjälpa andra barn, för 

att försvara eller få igenom olika rättigheter och för att kränka eller utmana andra. 

 

När barnen har rätt till saker, medföljer enligt Johansson (2001) även andra rättigheter. Bland 

annat handlar det om hur länge barnet ska leka, vem som tillåts vara med och vad som ska 

lekas. Enligt Johansson (1999) är makten nödvändig för att få eller behålla rätten till vissa 

saker men också rätten att dela leken med andra. Den som visar sig starkast, har mest 

tydlighet och har störst säkerhet i relationen till andra barn har störst chans att få rätt. Makt är 

en strategi som har med barnens sätt att vara ett med världen. 

Matematik genom lek 
Matematik ses som ett viktigt ämne för lärande i barnens vardag i förskolan. I den nya 

reviderade läroplanen har matematik fått en betydligt större plats än tidigare. Många forskare 

har under årens gång forskat om ämnet matematik. Nedan kommer vi att nämna några 

forskare och deras tankar om barn och matematik i lek och vardagens olika situationer. 

 

Lindahl (1996) beskriver att barns utforskande och upptäckande i verksamheten gör att de kan 

göra kvalitativa bedömningar, med det menas att barnen kan urskilja föremålens olika 

egenskaper och vad de är för sorts föremål. De kan lära sig att det finns olika dimensioner på 

föremål, exempelvis två och tredimensionellt, och därigenom lära sig om djup och föremålen i 

rummet. Barnen visade också i hennes undersökning att de uppfattade kraft och rörelseenergi. 

Genom deras handlingar visade barnen att de hade förstått men de kunde inte verbalisera sin 

förståelse.  

 

Lillemyr (1990) beskriver att inom den kognitiva teorin är leken en viktig del för att barnen i 

den löser problem och de utvecklar sina kunskaper och sin tankeförmåga. Genom 

problemlösning i leken får barnen erfarenheter om tyngd, form och hållbarhet hos olika 

leksaker och föremål. Några andra som också skriver att det i leken finns mycket matematik 

är Linder, Powers-Costello och Stegelin (2011) som skriver att barn använder matematik i sin 

lek genom att de navigerar sig i olika rum, jämför mängder och löser problem. En duktig 

pedagog inom förskolan arbetar för att göra barnens informella matematik synlig för dem att 

de senare blir medvetna om att det som barnen gör innehåller matematik. 

Enligt läroplanen (Utbildningsdepartementet 1998, rev 2010) ska förskolan medvetet arbeta 

med att leken ska gynna utvecklingen och lärandet för varje barn. Pedagogerna ska även 

sträva efter att varje barn ska utveckla sin rumsuppfattning, mätning, antal samt talbegrepp. 

Barnen ska också utveckla sina förmågor att använda sig av matematik i olika 

problemlösningar, både egna och andras. För att ha en hög kvalitet inom matematiken i 

förskolan handlar det enligt Linder, Powers-Costello och Stegelin (2011) om att barnen får 

utmaningar som de känner glädje i och inte om att räkna upp siffror och att pressa barnen i att 

prestera. 

 

Enligt Björklund (2009) används matematik i våra vardagliga situationer, exempel på det är 

när vi kokar potatis. Här används det matematiska begreppet tid eftersom vi tar tiden på hur 

länge potatisen ska koka och uppskattar mängden vatten och antalet potatis i jämförelse till 

antalet personer som ska äta. Vi människor måste göra olika uppskattningar av omvärlden för 

att kunna klara av vardagen. För att klara av vår vardag genom att förstå olika problem blir 
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matematik det självklara redskapet. Björklund (2009) fortsätter med att pedagogerna har en 

otroligt viktig roll i att stödja barnen i deras utforskande. Barnen tar in all information när de 

möter olika miljöer och människor men för att alla barn ska kunna utveckla detta måste de 

medvetet uppleva matematik i sin vardag. Persson (2006) beskriver att det för barnen är 

meningsfullt och spännande att utveckla begrepp och upptäcka rummets hinder och 

möjligheter, så de senare kan utveckla ett språk som kan knytas till uppfattningar om rummet. 

Rummet undersöks med alla sinnen och med hela kroppen, de får erfarenheter som de kan 

använda för att kommunicera med andra om olika miljöer och för att kunna orientera sig i 

omgivningen. Rumsuppfattning handlar om att kunna beskriva och förstå var i rummet du 

själv eller ett visst föremål befinner sig. Enligt Björklund (2009) handlar det om att har 

pedagogerna förståelse för matematik i förskolan förstår de att barn måste utveckla och förstå 

dessa fenomen. Grunderna läggs tidigt och det märks om små barn studeras i sin lek, där de 

ofta utforskar rummet, tiden, mängden som är runt dem. Fauskanger (2006) beskriver att om 

förskolans miljö är uppbyggd och har olika material som uppmuntrar till olika lekar inom 

matematik, gör det att barnen blir mer intresserade av ämnet. Linder, Powers-Costello och 

Stegelin (2011) beskriver att små barn i förskolan har en bra möjlighet att lära sig matematik 

eftersom att man kan observera barns lärande om de olika matematiska begreppen i miljön på 

förskolan. Barnen har en stor nyfikenhet som det handlar om att ta tillvara på. 

 

För många lärare är matematik enligt Björklund (2009) att räkna men i själv verket svarar de 

flesta pedagoger i hennes studie att matematik är någonting som handlar om siffror och tal 

men i själva verket använder vi olika verktyg med matematisk innebörd utan att tänka på det. 

Enligt Ahlberg (2001) är det vanligaste sättet när barn räknar genom att de använder sina 

sinnen på olika sätt. De kan räkna genom att höra, se och känna. Enligt Sterner och Johansson 

(2006) handlar principen om räkneordens ordning om att siffrorna kommer i en bestämd 

ordning. Förståelsen för denna princip handlar om att barnen pekar på olika föremål i en 

ordning och parar ihop olika föremål med en siffra i räkneramsan. Föremålen får siffran som 

kommer efter den föregående i räkneramsan. Författarna fortsätter med att antalsprincipen 

handlar om att när föremål har parats ihop med en siffra så är det den sista uttalade siffran 

som anger hur många föremål som det finns. Linder, Powers-Costello och Stegelin (2011) 

skriver om att ett- till ett- principen handlar om att barnen räknar föremål och ger en siffra till 

varje föremål. 



12 

 

Teoretisk ram 
Anledningen att vi valde Piaget som en teoretiker är för att hans teori handlar om att barnen 

på olika sätt tar till sig ny kunskap och att den alltid utvecklas. Den fenomenologiska ansatsen 

valdes för att det är en bra metod för att analysera vårt insamlade material. Vi anser att Piagets 

teori och den fenomenologiska ansatsen passar oss i vår studie. 

Piaget 
Som teoretisk utgångspunkt har vi valt Piagets teori om den kognitiva utvecklingen eftersom 

den handlar om hur barnen själva skapar sin kunskap genom att aktivt samspela med saker 

runt omkring dem. Piaget har två viktiga begrepp i sin teori som är assimilation och 

ackommodation. Assimilation är när barnen bearbetar sina intryck från omgivningen det vill 

säga försöker med tidigare erfarenheter och kunskaper förstå olika saker i sin omgivning och 
anpassa denna efter sig själv. Det andra begreppet ackommodation är när barnen måste 

anpassa sig själva efter sin omgivning. Det blir en förändring av de gamla kunskaperna som 

leder till ett större lärande där den nya kunskapen tar överhand. Tidsaspekten för detta lärande 

kan variera för olika barn när de ska utveckla en ny förståelse eller en lösning på ett problem. 

Detta är en pågående process i Piagets teori eftersom att barnens tankar utvecklas hela tiden i 

interaktionen med omgivningen (Piaget, 1988 och Illeris, 2001).  

 

Enligt Piaget (1976) måste barnen träna och då inte bara språkligt utan även med att få 

utforska och experimentera olika föremål för att utveckla sin kunskap, detta kallar Piaget för 

en tankeoperation. Denna tankeoperation kommer barnen att ha med sig livet ut, fast de 

behöver ett samarbete med andra individer för att lärandet ska bli mer utvecklat.  

Fenomenologisk ansats 
Enligt Lindgren (1994) handlar fenomenologi om att en människa gör en handling som 

forskaren vill förstå. Inom fenomenologin handlar det om att vara medveten om sin egen 

förförståelse om det jag som forskare vill undersöka. Nyfikenheten som forskaren har inför 

datainsamlandet måste han lägga åt sidan, forskaren måste agera som han inte har någon 

kunskap om det innan. Men samtidigt vet forskaren att det inte bara går att lämna sin 

förförståelse helt åt sidan eftersom vi är sociala människor. 

 

Lindgren (1994) beskriver att det handlar om att forskaren själv först måste reda ut vad den 

tror att en viss händelse går ut på. Efter det får forskaren anta att den hade fel om den 

händelsen och prova och problematisera händelsen på nytt för att kanske få fram andra vägar 

som händelsen kunde tagit. Praktiskt sett går arbetet ut på att plocka isär händelserna och 

sedan sätta ihop det på ett nytt sätt. Det gäller att forskaren inte kan ta någonting för givet och 

att kunna se på vardagsvärlden med hjälp av en som aldrig besökt denna värld tidigare. 

 

Enligt Lökken (2008) handlar inte frågorna i en fenomenologisk studie med små barn enbart 

om vad barnen gör eller hur de gör det, utan också om vilka områden som ingår i deras 

handlingar. För att få svar på detta måste forskaren ta reda på vad barnens upplevelser är 

genom frågor, men kan de inte verbalt berätta får forskaren utläsa barnens handlingar genom 

observation, hur barnen gör och på vilket sätt. Lökken (2008) fortsätter med att barnen är på 

olika sätt genom leken och de som har lekt vet vad lek är. Enligt det fenomenologiska sättet 

vet vi vad lek är på grund av att vi själva har lekt. 
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Metod 

Kvalitativ metod 
Kvalitativt synsätt kommer från de humanistiska vetenskaperna främst från hermeneutiken 

och fenomenologin. Det som är viktigast i en kvalitativ studie är tolkningen och förståelsen av 

resultatet och forskaren ska inte förklara, generalisera eller förutsäga svaren (Stukát. 2005). 

Enligt Larsson (1994) är en kvalitativ metod hur en situation beskrivs. Denna metod är en 

uppdelad kunskap, hur forskaren beskriver en egenskap hos något. 

 

Lökken och Söbstad (1995) beskriver att i en kvalitativ inriktad studie skall forskaren få ett 

holistiskt perspektiv, med detta menar dem att forskaren undersöker olika samband och vill 

fånga en helhet. Det är människan som studeras därför är förhållandet mellan individ och 
omgivning viktig. Författarna fortsätter med att en kvalitativ undersökning inte får vara 

arrangerad för då kan forskaren styra utgången, istället ska studien ske och barnen observeras 

i sin rätta miljö. En sak som är viktig är att ha en närhet till det som ska studeras, det vill säga 

att observatören har ett öppet sinne i observationen. Det viktigaste i en kvalitativ studie är att 

få ökad förståelse om det som studeras än att få en förklaring till barns handlingar. 

Observation 
För att studera de yngsta barnens utforskande i vattenlek gjordes observation med hjälp av 

löpande protokoll som enligt Lökken och Söbstad (1995) är den vanligaste 

observationsformen i förskolan. Löpande protokoll handlar om att observatören sitter med 

papper och penna och skriver under korta tidsperioder, till exempel tre, fem eller tio minuter, 

ner allt som händer. Enligt Rubenstein Reich och Wesén (1986) är fem minuters perioder 

vanligast. Meningen med löpande protokoll är enligt Lökken och Söbstad (1995) att få med så 

mycket information som möjligt under en observationsperiod. Rubenstein Reich och Wesén 

(1986) skriver att bandspelare och videoinspelning är andra bra redskap som kan användas vid 

en observation. Vilken teknik observatören använder sig av beror på hur mycket tid och 

vilken noggrannhet studien kräver. Författarna fortsätter med att det som är viktigast i löpande 

protokoll är att skriva en så detaljerad beskrivning som möjligt av vad som sker. Det som 

observatören skriver ska vara det som händer utan några värderingar, de egna tolkningarna 

ska göras i efterhand. Vid en observation med verktyget löpande protokoll ska det alltid börja 

med informationen datum och tid, vilka som är närvarande, vad som görs och vad som har 

hänt innan. 

 

Rönnberg (1978) beskriver att löpande protokoll kan fokuseras på barnens beteende så som 

fin- och grovmotorik, språklig och social. Även Rubenstein Reich och Wesén (1986) skriver 

att löpande protokoll traditionellt sett varit inriktade på att observera enskilda barns 

beteenden. För att få mer detaljerad information vid en observation ska observatören göra 

snäva urval. Men det är viktigt att tänka på att helheten kan tappas bort och det blir svårare att 

förstå resultatet. 

 

Rubenstein Reich och Wesén (1986) skriver om ”target child”-metoden som handlar om att 

observatören väljer ut ett barn som observeras. Att använda sig av denna metod gör det lättare 

att följa och beskriva det barnet gör än om observatören ska observera flera barn åt gången. 

Ett ”target child” kan fördelaktigt väljas slumpmässigt. 

 

Lökken och Söbstad (1995) skriver att observation betyder att observatören iakttar 

systematiskt i första hand med hjälp av synsinnet. Andra sinnen, exempelvis hörseln, används 
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under en observation men de är bara ett komplement till synsinnet. Observationer handlar om 

att observatören gör anteckningar om sådant som händer. För att hinna med att beskriva det 

som sker i observationen behövs det enligt Rubenstein Reich och Wesén (1986) träning i att 

skriva löpande protokoll. En bra metod att använda för att beskriva så mycket som möjligt av 

händelsen är att observatören eller observatörerna utvecklat sin egen förkortningslista på 

vanligt förekommande ord i observationen. Observatören ska också tänka på att undvika 

onödiga ord som sedan, och därefter på grund av att det är ett löpande händelseförlopp som 

ska skrivas ner. 

 

Enligt Lökken (2008) är kroppen ett subjekt som utför alla handlingar, den går aldrig att fly 

ifrån oavsett var vi kommer ifrån. Människan har egna erfarenheter som gör att vi uppfattar 

saker och ting på olika sätt. Kroppen gör rörelser och handlingar genom automatik därför blir 

det som barnen gör meningsfullt. Att observera och forska på små barns handlingar är lika 

värdefullt och meningsfullt som den forskning som baseras på verbala observationer. En som 

tidigare forskat om små barn i förskolan är Lindahl (1998). Hon observerade små barn genom 

att använda en videokamera och beskriver att fördelen med det är att kameran får med mycket 

mer än vad en observatör hinner skriva ner på ett papper samtidigt som den iakttar barnen. 

Hon kunde titta på banden flera gånger och analysera. Videokameran får också med 

kroppsspråket och när barnen pratar. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) 

skriver att tack vare att en av forskarna kunde titta på sitt videoinspelade material flera gånger 

uppmärksammades en ny kategori som de inte hittat i tidigare forskningslitteratur. 

 

Magne Holme och Krohn Solvagn (1997) beskriver att forskaren som observatör kan inta 

flera roller. I denna studie används det som författarna beskriver som passiva observatörer för 

att inte påverka barnens utforskande. Men även om forskaren väljer den passiva rollen handlar 

det om att vara följsam. Med detta menar författarna att observatören beter sig som de tror 

gruppen förväntar sig. De fortsätter med att det oftast är svårt att veta hur gruppens 

förväntningar är men detta sätt är ändå det bästa för att försöka vara med på gruppens villkor. 

Urval 
Observationerna som genomförts har ägt rum på förskolan Päronet i staden Fruktträdgården 

med barnen som är födda 2008 och 2009, sammanlagt 14 barn. Dessa barn valdes för de är i 

rätt målålder eftersom syftet med vårt examensarbete är att studera några barn i en 

småbarnsgrupp som utforskar olika material i vatten, och om deras utforskande med olika 

material förändras. 

Genomförande 
Vi tog kontakt personligen med förskolan Päronet där vi önskade att genomföra vår studie. 

Pedagogerna var positiva till studien och missivbrevet (Bilaga 1) skrevs och godkändes av 

handledaren därefter delades brevet ut till de 14 barn som är födda 2008-2009. 

Vårdnadshavare till åtta barn lämnade tillbaka påskrivna medgivandesblanketter (Bilaga 2) 

och alla var positiva till att deras barn ingick i studien. De barn som slutligen observerats var 

sju stycken och de har alla under ett till fem tillfällen observerats under cirka tio minuter åt 

gången. Det åttonde barnet som fick ingå i studien ville inte följa med och utforska med 

vattnet därför blev det slutligen sju barn till observationerna. 

 

Observationerna har genomförts i skötrummet på förskolan, i rummet finns två toaletter, ett 

skötbord och två handfat. Det var lätt att fylla baljan med vatten och det fanns också en 

golvbrunn så att vattnet som hamnade på golvet kunde skrapas ner i brunnen. Därför var det 
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mest lämpligt att ha vattenlek i skötrummet. Under vattenleken utforskade två barn samtidigt 

och observatörerna observerade var sitt barn för att få med så mycket som möjligt av vad 

barnen gjorde när de utforskade. Tillvägagångssättet till att två barn följde med oss in gick till 

på följande sätt att vi frågade ett barn i taget om de ville följa med oss att leka i vatten, fick vi 

ett nej frågades ett annat barn. Om barnen ville avsluta sitt utforskande avbröt observatören 

sitt skrivande och hjälpte barnet att återgå till övriga gruppen. Observationerna genomfördes 

på förmiddagarna för det passade in i förskolans verksamhet.  

Material som fanns på förskolan 
Baljan 

När studien skulle ta sin början hade vi redan inledningsvis tagit reda på att det fanns en balja 

som vi fick använda för studien. Den var i lagom höjd för barnen som skulle observeras. 

Barnen kunde nå botten på baljan utan att behöva sträcka sig och de fanns bra avsatser och 

nivåskillnader. På förskolan visade det sig att baljan var på en annan avdelning som hade låst 

in den på en toalett för de hade ingen bra plats för den i verksamheten. 

 

Fig: Baljan och materialen som användes under 

observationerna. 

 

Sandleksak 

Sandleksaken var en form som såg ut som en gris. Den fanns på förskolan när vi kom dit och 

skulle genomföra vår studie. Direkt infann sig en känsla av att barnen troligtvis skulle känna 
igen en sådan leksak i samband med vatten.  Den kunde användas på olika sätt, för att den kan 

både flyta och sjunka och barnen kan ösa och hälla vatten med och i den.  

 

Gryta 

När en av pojkarna tillfrågades om han ville vara med i vattenleken såg han en röd plastgryta 

som han ville ha med sig. Detta tilläts och eftersom den användes flitigt av barnen under 

observationstillfället fick den vara kvar under nästkommande observationer. 

 

Blöjhinken 

Blöjhinken blev ett material som ett av barnen introducerade för ett annat barn i deras 

utforskande. Blöjhinken stod bredvid baljan under alla observationstillfällen men var inte 

tänkt att användas i vår studie. Barnen hindrades inte i att få utforska den. 

Vårt medtagna material till studien 
Flaska 

Flaskan, som var en 50 cl petflaska, togs med för att vi trodde att barnen bland annat kunde 

fylla den med vatten och hälla ut det och skaka den och få ljudeffekter. Första gången vi 

observerade så var flaskan fylld med vatten och korken var påskruvad. Men under 
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observationen märktes det att barnen inte använde den i sitt utforskande och vi fundera över 

varför och kom fram till att vid nästa observationstillfälle skulle den användas utan vatten för 

att se om det blev någon skillnad i barnens utforskande med flaskan, och det blev det, och 

barnen började använda den. Då bestämdes det att den skulle vara tom i början av varje 

observation.  

 

Bil 

Bilen är en plåtleksaksbil som har dörrar och bagagelucka som går att öppna och stänga. Den 

valdes på grund av att vi inte tror att denna sorts leksaksbil är vanlig som leksak i vatten 

eftersom den kan rosta och gå sönder. 

 

Ambulans 

Ambulansen är en röd och vit leksaksbil gjord av plast och valdes för att den kanske är mer 

tillåtande vid vattenlek. 
 

Svamp 

Svampen, som är en vanlig hushållssvamp med en grön grövre sida, användes för att vi hade 
en tanke om att den kunde vara bekant för barnen i samband med vatten för att vuxna kanske 

använder en liknande svamp när de ska diska hemma eller att barnen själva fått använda en 

svamp hemma. 

 

Sked 

Skeden togs med för att barnen har en tydlig förståelse av vad en sked är och vad den används 

till och vi var nyfikna på om den skulle användas till naturliga ändamål som att ösa med eller 

om den skulle användas till helt andra saker. 

 

Krita 

Kritan valdes för att vi ville att barnen skulle få möta någonting som de troligtvis aldrig hade 

använt tillsammans med vatten någon gång. Nyfikenheten grundade sig i om de skulle 

använda och utforska kritan eller om de bara skulle låta den ligga. 

 

Fjäder 

Fjädern valdes för att den så tydligt byter form när den är torr mot när den är blöt. Den har 

även olika former när den är blöt och ligger i vattnet än när den är blöt och ligger på baljans 

kant. 

Etik 
Enligt vetenskapsrådet (2002) skall forskaren skicka ut ett missivbrev om vem som gör 

studien, vad den ska handla om och gärna vem som finansierar studien. Detta följde vi genom 

vårt missivbrev där vi har beskrivit vår studie. Tillsammans med missivbrevet skickade vi ut 

en medgivandeblankett som vårdnadshavarna måste godkänna och ge sitt samtycke till att 

deras barn är med i studien. Anledningen att vårdnadshavarna måste ge sitt samtycke är att 

barnen är under 15 år och får inte ge sitt samtycke själva, enligt Vetenskapsrådet (2002) kallas 

detta för samtyckeskrav. 

 

Enligt vetenskapsrådet (2002) får den medverkande avbryta sin medverkan i studien när den 

vill, om så är fallet får vi använda det nuvarande insamlade materialet. Har den medverkande 

valt att avsluta får denne inte utsättas för obehag eller påtryckningar att fortsätta studien. Vill 

barnen under observationen gå därifrån kommer detta tillåtas. Detta har efterföljts genom att 

det var ett barn som blivit tillfrågat om han ville följa med och ha vattenlek, men han ville inte 
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och vi lät han att fortsätta sin lek ute i gruppen utan att försöka övertala honom. Under 

observationerna när något barn har sagt att de inte vill leka med vatten längre har det 

accepterats och en av oss har avslutat sin observation och hjälpt barnet att återgå till gruppen. 

Om vårdnadshavare meddelar oss att de inte längre vill att deras barn skall vara med i studien 

kommer detta att accepteras. 

 

All information om deltagarna som inkommit har bearbetas enligt Vetenskapsrådets (2002) 

konfidentialitetskrav. Med detta menas att all insamlad data har avkodats för att ingen kan 

identifiera varken barnen eller deras förskola. All insamlad data kommer endast att brukas för 

vårt examensarbete men vår rapport kan komma att användas av andra i forskningssyfte. 

Analys/bearbetning 
Analysen började med att vi renskrev de löpande protokollen direkt efter observationens slut. 

Efter att protokollen lästes igenom gjordes en tankekarta för att hitta intressanta delar som 

kunde knytas till vårt syfte. De kategorier som hittades i protokollet färgades i olika färger för 

att lättare få en överblick i observationsprotokollet. Olika temaområden som upptäcktes var 

matematik, barns lek och makt. Våra renskrivningar analyserades på olika sätt eftersom de 

olika episoderna kunde kopplas till flera av områdena. 

 

De olika temaområdena har fått rubrikerna, barns lek och lärande i sitt utforskande, denna 

rubrik innefattar när barnen leker olika slags lekar och det kan bli ett lärande som kan vara 

både medvetet och omedvetet. Den andra rubriken är, att utforska matematiska begrepp, den 

valdes för att under observationerna kom det fram många matematiska begrepp så som, 

rummets möjligheter, räkneramsor, volym och mängd. Tredje rubriken är, att utforska och 

hävda sin rätt, denna rubrik framkom då barnen visade sin makt i utforskandet på olika sätt. 

Under resultatet har vi även en rubrik som är att utforska med hjälp av vuxna, i bakgrunden 

och diskussionen har vi valt att väva in den under rubriken barns lek och lärande i sitt 

utforskande.  

Trovärdighet och tillförlitlighet  
Enligt Larsson (1994) finns det alltid en tolkning i det observatören tänker. Forskaren har 

alltid en förförståelse om det han observerar. I det fortsatta arbetet med tolkningen med det 

observerade är det denna förförståelse som kontinuerligt förändras. Förståelsen i studien 

måste skildras från de små delarna till en helhet för att studien ska få en innebörd. Genom att 

förklara sin förförståelse i studien blir utgångspunkten i tolkningen tydlig och därmed 

underhåller inte forskaren sitt perspektiv för läsaren. 

 

Ödman (2007) beskriver att en förutsättningslös tolkning är i stort sätt orimligt för att vår 

förförståelse finns med i allt som vi tolkar. En tolkning av det observatören ser sker på en 

bestämd tid och plats och mitt i historien befinner sig observatören. Vidare skriver författaren 

om Hans-George Gadamer, enligt honom bygger kunskapssökande på dialektik och inte 

metodik. Med det menar Gadamer att i dialektiken är det de som studeras som ställer frågorna 

till observatören som hon sedan får söka svaret på.  

 

Enligt Rönnberg (1978) är en systematisk beteendeobservation planerad och där 

registreringen görs direkt efter observationen. Ett mål som ska eftersträvas är att vara så 

objektiv som möjligt, men medvetenheten om att det aldrig går att uppnå full objektivitet är 

för att observatören alltid har en tanke om vad som sker i observationen. 
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Resultat 
Under denna rubrik kommer det olika temaområdena att beskrivas ingående med utdrag ur 

observationsprotokollen. För att underlätta läsandet används olika rubriker för att ge en tydlig 

bild av vad som upptäcktes. När barnens ålder nämns, skrivs det på följande sätt år: månader, 

det innebär att om det står skrivet 2:7 så är barnet två år och sju månader när studien 

genomfördes. 

 

Barnen som ingick i studien är Emilia (2:11), Johan (2:8), Carl (2:6), Per (2:8), Petter (2:7), 

Kajsa (2:11) och Viktoria (2:5). 

Barns lek och lärande i sitt utforskande 

Ett område som uppmärksammades var att barnen lekte olika lekar, en av dessa lekar är 

låtsaslek, där föremålen blev någonting annat än vad de egentligen är. Vissa av barnen har en 

bättre förmåga till låtsaslek än vad andra har, och deras engagemang som visades genom att 

de kunde hålla på en längre tid med samma föremål varierade markant. Barns lek och lärande 

illustreras nedan med episoder med Emilia (2:11) och Carl (2:6). 

 

Episod: Emilia står vid baljan och tar först ambulansen men byter och tar sandleksaken och 

skeden för att därpå lägga ifrån sig sandleksaken på baljans kant. Hon tar svampen igen:  

 

Hon häller vatten i sandleksaken med skeden samtidigt som hon håller svampen i 

den vänstra handen, hon säger ”jag gör soppa”. Hon drar skeden över svampen 

sedan över sandleksaken och säger ” måste göra grisen ren först” Häller i vatten i 

sandleksaken med skeden tittar på sandleksaken och häller i mer. Sedan tar Emilia 

ambulansen och vänder den om under vattnet och lyfter upp. Vattnet som följer 

med upp häller hon i sandleksaken och säger ”vattensoppa”. 

 

Kommentar: Emilia berättar med jämna mellanrum vad hon gör. I denna episod har 

sandleksaken blivit en gryta där hon gör vattensoppa. Hon har förstått att mat lagas i 

någonting. Även om det finns ett annat barn i rummet leker hon själv och pratar med sig själv. 

Det verkar som hon har sett dessa föremål innan och visar ingen osäkerhet vid användandet. 

 

Episod: Emilia står vid baljan och håller svampen i sin högra hand och grytan i sin vänstra 

och gnider svampen med den gröna sidan neråt på alla sidor av grytan. Hon upprepar detta 

några gånger sedan byter hon lek: 

 

Hon tar svampen med sin högra hand ner i vattnet och lyfter sedan upp den igen. 

Hon håller handen högt över vattenytan och kramar svampen med handen och 

vattnet rinner ur svampen ner i baljan samtidigt säger hon ”åh hå jag kissar ner 

mig” Emilia berättar för Carl vad hon gör. Hon tar åter ner svampen under 

vattenytan och höjer sedan handen över vattenytan och kramar ur vattnet och säger 

”jag kissar ner mig”. Lägger sedan ner svampen i grytan som hon hållit i under 

hela tiden med vänsterhanden, sträcker fram grytan mot Carl och säger ”Vill du ha 

en smörgås”. Emilia tar svampen med sin högra hand lyfter upp den och sedan ner 

i grytan igen där det finns lite vatten, lyfter upp handen igen och kramar ur vattnet 

och säger ”jag kissar ner mig”. Hon upprepar detta ytterligare fem gånger. 

 

Kommentar: Emilia vill gärna att Carl ska vara med i hennes lek och försöker introducera 

honom genom att erbjuda en smörgås. När hon inte får den responsen hon antagligen ville ha 
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fortsatte hon sin lek med att doppa svampen och krama ur den och leka att det är hon som 

kissar. Här har hon fastnat för en lek och håller på under en längre tid innan hon byter lek. 

Emilia visar fortfarande ingen osäkerhet på föremålen och utforskar dem. Hon försöker få 

med sig sin kompis i sin lek men lyckas inte, detta hindrar henne inte och hon slutar inte med 

det hon gör utan fortsätter med sitt utforskande. 

 

Episod: Emilia är aktiv i sitt utforskande med vatten och står inte och tittar på vad Carl gör. 

Det syns att hon har en bra fantasi när hon leker att föremålen är någonting annat än vad det 

är. I denna episod visas hennes fantasi, och knyter tidigare erfarenheter till nutid i hennes lek: 

 

Emilia ställer ner grytan på baljans kant och tar svampen med vänster hand och 

grytan i sin högra hand. Hon tar svampen under vattnet lyfter upp den och håller 

den över grytan och kramar svampen och vattnet rinner ner i grytan. Emilia 

släpper grytan och tar fjädern med sin högra hand och drar den i vattnet och säger 

”fisken simmar”. Hon tappar fjädern och säger ”nej min fisk simmar iväg”. Hon 

tar fjädern igen och sjunger ”fisken simmar många timmar, simmar många 

timmar, simmar många timmar.” 

 

Kommentar: Hon visar att det finns en sång om en fisk som simmar och börjar sjunga den när 

hon leker. Det ser ut som om hon leker att fjädern är en fisk när hon drar den i vattnet 

samtidigt som hon sjunger om fisken samt att hon uttrycker sig verbalt att fisken simmar iväg 

när hon tappar fjädern. Hennes lek utvecklas mellan de olika tillfällena och i ovanstående 

episod verkar det som hon börjar beskriva fler föremål i aktiviteten som hon har upplevt 

tidigare. 

 

Episod: Emilia har tagit fram den tomma blöjhinken och hällt i vatten, hon har även 

introducerat Carl i denna aktivitet: 

 

Emilia håller grytan med sin högra hand och för ner den i blöjhinken, lyfter upp 

och vrider handen snabbt över baljan så vattnet stänker överallt. Hon böjer sig ner 

och tittar på foten och säger med inlevelse i rösten ” nej en fladdermus” och tar 

bort någonting svart på ovansidan av hennes fot. Hon fortsätter att ösa ur vatten 

från blöjhinken. Carl hjälper till att ösa ur vattnet med hjälp av sandleksaken. /…/ 

Emilia tar ner högra foten i blöjhinken säger ”badkar”, hon lyfter upp foten och 

ställer sig precis bredvid baljan och hänger sig på kanten, ställer ner fötterna och 

drar dem över golvet och säger ”det är halt, jag åker gullricklor”. Hon åker med 

fötterna över golvet, ramlar och skrattar. Hon ställer sig upp igen och åker med 

fötterna på golvet samtidigt säger hon ” gullricklor, gullriscklor, rullskricklor.” 

 

Kommentar: Emilia visar här sin fantasi och sina idéer då hon har tagit blöjhinken och öst i 

vatten och sedan använder det som ett badkar. Även Carl ansluter sig i denna aktivitet med att 

ösa ur vattnet och Emilia visar att det är okej att han hjälper till eftersom hon inte ber honom 

att sluta. Barnen visar sin glädje över denna aktivitet för de skrattar och pratar och barnen 

håller på en bra stund innan Emilia tröttnar och börjar åka rullskriskor med fötterna över det 

blöta golvet. I denna aktivitet visar Emilia sitt utforskande och en förmåga att få med sig en 

kompis i sin aktivitet. Det verkar som hon knyter sin tidigare erfarenhet av vatten i sitt 

utforskande då hon associerar luddet på foten till en fladdermus och när hon åker på det hala 

golvet åker hon rullskridskor. 
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Att utforska matematiska begrepp 

Under analysarbetets gång uppmärksammades att barnen använde sig av matematiska begrepp 

när de utforskade föremålen i baljan. Det som upptäcktes var uppfattningen om rummet, 

räkneramsor och volym. En del av barnen använde sig mer av dessa begrepp än vad andra 

gjorde. Volym är det matematiska begreppet som syntes mest i vårt observationsmaterial, där 

barnen utforskade genom att hälla i vatten i olika material samt hälla ur det igen för att sedan 

fortsätta hälla i vatten igen. Här nedan ges några exempel på olika episoder med barnen 

Emilia (2:11), Carl (2:6), Kajsa (2:11), Petter (2:7) och Per (2:8).  

 

Volym 

Episod: Emilia har kommit underfund med att vid en rätt mängd vatten i blöjhinken går den 

att lyfta, är det för mycket vatten i hinken är den för tung. Hon och Carl har fyllt blöjhinken 

med vatten och har nu börjat ösa ur det. Emilia och Carl står bredvid varandra med blöjhinken 

framför sig: 

 

Emilia håller i grytan och börjar hälla ur vatten från blöjhinken ner i baljan igen, 

Carl följer efter och öser ur vatten från blöjhinken med sandleksaken som han 

håller i. Emilia pratar hela tiden (hon pratar tyst så allt hörs inte, observatörens 

anteckning). Efter en stund när de hållit på att hälla ur vatten säger Emilia ”lite till 

sen kan vi nog lyfta, vi kanske kan nu”. Hon lägger ner grytan i baljan och tar 

båda händerna om kanten på blöjhinken och försöker lyfta den. Hon lyckas inte 

och säger ”nej det kan vi inte”. 

 

Kommentar: Det märks att Emilia förstått att det inte går att lyfta hinken förrän de har hällt ut 

lite av vattnet. Hon förklarar det för Carl som står och ler och verkar tycka det är en rolig lek 

att bara ösa ur vatten så att det stänker överallt i skötrummet. Efter att de öst ur vatten ett tag 

tror Emilia att hon klarar att lyfta hinken men det gör hon inte och konstaterar att det 

fortfarande är för mycket vatten men fortsätter inte att ösa ur vatten utan börjar en annan lek 

med blöjhinken. Även att hon inte fullbordar aktiviteten med att hälla ur mer vatten för att 

kunna lyfta hinken visar hon förståelsen för olika volymer, att vatten väger olika beroende hur 

mycket det är i hinken. Hon visar även på en förståelse för tyngd. Emilia har ett högt tempo 

på sitt utforskande och hon vill gärna få med sig kompisen i vissa delar i sitt utforskande. 

 

Episod: Att observera barnen i deras utforskande när de hällde i och ur vatten i de olika 

föremålen var intressant. Det var inte många som klarade av att se när de var tvungna att sluta 

hälla för att det inte skulle rinna över. Emilia var den som visade en kunskap om detta, inte 

minst i denna episod där Emilia och Kajsa utforskar materialet vid baljan: 

 

Emilia håller grytan i sin högra hand och lyfter den ner och upp i vattnet. När hon 

håller grytan över vattenytan vrider hon handen och vattnet rinner ner i baljan igen 

och hon skrattar. Kajsa håller i formen som hon lyfter upp och ner i vattnet. Hon 

tar formen ner under vattnet lyfter upp den och håller den över Emilias gryta och 

vrider handen och vattnet rinner ner i grytan. Emilia säger till Kajsa ” tack så 

mycket, det räcker nu” när grytan nästan är full, men Kajsa lyssnar inte utan 

fortsätter tills allt hennes vatten i sandleksaken är slut och följden blir att vattnet 

rinner över i grytan. 

 

Kommentar: Emilia har troligtvis sett att hennes gryta nästan är full och ber Kajsa sluta hälla 

men hon slutar inte och det gör att vattnet rinner över. Det verkar som Emilia har förstått att 

allt vatten inte får plats men det verkar som Kajsa inte insett hur mycket som ryms i grytan. 
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Episod: Petter är en kille som gör många saker under en kort tid men någonting som han gör 

mycket är att hälla i och ur vatten samt trycka föremålen ner under vattnet. I en episod står 

han länge med flaskan och tar flaskan ner och upp i vattnet och häller ur vattnet ner i grytan. 

 

Petter står vid baljan och håller flaskan i sin hand och trycker ner den under 

vattnet, och det kommer bubblor. Han tar upp flaskan och häller ur vattnet i grytan 

som står precis framför honom. Därefter ställer han flaskan på baljans kant, tar 

den igen och trycker ner den under vattnet, tar upp den igen och häller ner vattnet 

i grytan. Tar åter flaskan ner i vattnet och råkar få med sig grytan ner i vattnet och 

säger ”oj”. Lyfter upp grytan igen och ställer den på baljans kant framför honom 

igen. Tar upp flaskan och häller i vattnet ner i grytan, tar grytan och häller ur 

vattnet ner i baljan. 

 

Kommentar: Han står länge och trycker ner flaskan och tar upp den och häller vattnet ner i 

grytan. Det verkar som han inte bryr sig vad kompisen gör utan utforskar flaskan, grytan och 

vattnet i sin egen takt och verkar tycka det är roligt då han ler hela tiden. Han visar ingen 

förståelse för när vattnet rinner över men det finns ändå ett lärande i det han gör. Han lär sig 

om volymer i de olika föremålen då han märker att allt vatten han har i flaskan får plats i 

grytan. Vid senare tillfällen han när han observerades utnyttjade han mer föremål.  

 

Rumsuppfattning 

Episod: Carl står vid baljan och håller i bilen och kritan. Han blir tillsagd att lägga ifrån sig 

kritan som han gör men efter en liten stund plockar han upp den för att sedan slänga iväg den 

ner i baljan: 

 

Carl tar kritan i sin högra hand och försöker placera den i bilen som han håller i 

sin vänstra hand. Dörrar och bagagelucka är stängda. Han öppnar bilens dörrar 

och lägger in kritan, tar ut kritan igen och stänger dörrarna. Öppnar bilens dörrar 

igen och lägger in kritan, tar ut kritan och stänger dörrarna. Han öppnar åter igen 

dörrarna och lägger in kritan och tittar på bilen samtidigt som han vrider den och 

tittar på alla sidor av bilen, stänger sedan dörrarna men den ena stängs inte på 

grund av att kritan tar emot. Han tar ur kritan igen och stänger dörrarna. Han 

öppnar nu bagageluckan och lägger in kritan, efter det tar ut kritan igen och 

stänger bagageluckan. Upprepar detta ytterligare två gånger. Han öppnar 

bagageluckan och lägger in kritan, stänger luckan som nu går att stänga helt, 

öppnar sedan luckan igen och tar ut kritan innan han stänger bagageluckan. 

 

Kommentar: Carl upptäckte att när dörrarna är stängda på bilen går det inte att lägga i kritan 

för kritans tjocklek är för stor för fönstren som är för små. Men när han öppnade dörrarna gick 

det att få in kritan och den fick plats men det gick inte att stänga båda dörrarna. Efter att ha 

upprepat detta moment några gånger testade han även att få in kritan i bagageluckan på bilen 

och det lyckades och det gick även att stänga luckan helt medan kritan låg inne i bilen. Detta 

var en aktivitet som varade under en längre period och han var fullt upptagen med att placera 

kritan i bagageluckan så han brydde sig inte vad kompisen gjorde bredvid honom. 

 

Räkneramsa 

Episod: I barnens utforskande med vatten visades även att barnen räknade spontant. En episod 

som visar detta räknande är när Emilia öser vatten med skeden ner i flaskan och räknar varje 

sked hon häller ner i flaskan: 
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Emilia ber om att få grytan av kompisen som hon får av henne. Hon häller ur 

vattnet som finns i grytan och ställer den sedan på kanten av baljan. Plockar upp 

skeden och doppar den i vattnet, tar upp den och häller vattnet från skeden ner i 

flaskan, som hon håller i sin vänstra hand, och säger ”ett”. Doppar ner skeden igen 

lyfter upp den och häller vattnet ner i flaskan och säger ”två”. Upprepar handling 

och säger ”tre” när hon häller, upprepar handlingen igen och säger ”fyra”. Lyfter 

sedan flaskan och häller vattnet ner i grytan. Doppar åter skeden ner i vattnet, 

lyfter upp och häller i vattnet ner i flaskan samtidigt som hon säger ”ett”. Häller ur 

vattnet från flaskan ner i grytan, doppar åter skeden i vattnet lyfter upp den och 

häller vattnet ner i flaskan säger ”två”. Häller ut vattnet från flaskan ner i grytan. 

Doppar sedan skeden ner i vattnet säger ”tre” lyfter upp skeden, doppar ner 

skeden igen under vattnet säger ”fyra”. Tar flaskan ner under vattnet säger ”tre”, 

tar upp flaskan och häller ur vattnet ner i grytan säger ”tre”. Tar flaskan ner under 

vattnet igen och säger ”fem sen å sex”. 

 

Kommentar: Emilia verkar förstå att det går att säga ett räkneord till varje skedtag av vatten 

hon häller. Att varje gång hon tar skeden under vattnet och häller det i flaskan säger hon ett 

räkneord och hon räknar upp i nummerföljd. Efter en stund stannar hon på siffran tre för att 

sedan hoppa över fyra och hon räknar fem och sex. Även då det blir en annan ordning på 

räkneramsan, har hon visat sin kunskap att räkna. 

 

Episod: En annan som börjat förstå räkningens funktion, och att det går att sätta en siffra för 

hur många saker det är på föremålen är Per. Han står vid baljan med en krita i ena handen och 

leksaksbilen i den andra, bilen har två piggar som sticker upp ur taket: 

 

Per står med kritan i handen och drar den över kompisens arm, doppar ner den 

under vattnet för att sedan ta upp den igen och drar den över kompisens arm 

ytterligare en gång och sedan på sin egen hand och släpper sedan kritan ner i 

baljan. Per tittar på bilen och säger ”bilen sirener, många sirener sex sirener” 

Han tar ner bilen under vattnet och trycker på piggarna på bilen, säger 

”ambulans har också sirener”. 

 

Kommentar: Även att det är två piggar och han säger att det är sex piggar visar han att han 

ändå har förstått att någonting är beräkningsbart och att siffror hör ihop med ett antal saker. 

Han pekar på piggarna och säger en siffra. Han har troligtvis uppmärksammat när andra har 

räknat och pekat på saker som de räknat och gör nu samma sak med piggarna på bilens tak. 

Han visar en förförståelse för räkning och att det är specifika objekt som kan räknas. 

Att utforska med hjälp av vuxna 

Detta var inget som uppmärksammades mycket under analysarbetet för det var bara ett av 

barnen som visade tecken på att behöva ett godkännande i sitt utforskande eller en bekräftelse 

att han hade blivit hörd. Men i nedanstående episoder med Johan (2:8) var väldigt tydliga och 

därför valdes de att tas upp i studien. 

 

Episod: Johan pratade mycket med oss och gav sig oftast inte förrän han hade fått en 

bekräftelse, att vi hade hört vad han sagt eller visade upp. En episod som tydligt visar att 

Johan inte ger sig förrän han fått bekräftelse är denna: 
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Johan tar upp skeden med ena handen och tar fjädern med den andra handen och 

håller upp den mot ena observatören och säger ”solfjäder”, observatören nickar 

till honom som en bekräftelse. Han släpper fjädern ner i vattnet igen. Slänger 

iväg skeden, tar upp den igen och tar bilen med andra handen. Han drar bilen på 

kanten av baljan ner till botten. Han säger ”vad är det” och pekar på proppen 

som sitter utanpå baljan. Observatören svarar honom inte. Han frågar igen, 

fortfarande inget svar, frågar en tredje gång, observatören svarar ”det är en 

propp som gör att vattnet stannar i baljan” Han nöjer sig med svaret och 

fortsätter sitt utforskande med bilen. 

 

Kommentar: Johan visar tydligt att han vill veta vad det är som sitter på utsidan av baljan och 

ger sig inte utan fortsätter att fråga tills han får ett svar. Hans nyfikenhet gör att han inte kan 

fortsätta sitt utforskande med föremålen i baljan fören han fått ett svar.  

 

Episod: En annan episod som visar tydlig vuxenkontakt är med samma barn under ett annat 

tillfälle. Johan och Per står vid baljan med var sin leksak och utforskar: 

 

Johan tar sandleksaken med handen och släpper ner den i vattnet, tar upp 

ambulansen och slänger iväg den och vattnet stänker åt alla håll. Han tittar på en 

lapp som sitter bredvid handfatet med en röd, gul och en grön stor prick på, (ser 

ut som ett stoppljus, observatörens anteckning), tittar på observatören och säger 

”där är målarfärg däruppe”. Observatören ger inget gehör. Johan upprepar och 

observatören nickar mot honom. Johan nöjer sig med det och börjar utforska 

flaskan. 

 

Kommentar: Även här fortsätter Johan tills han fått gehör av observatören även om det bara är 

i form av en nickning. Att få en bekräftelse av observatören verkar vara viktigt för honom och 

kan efter det fortsätta sitt utforskande. Johan visar att under alla tillfällen han är inne vid 

baljan försöker han få observatörernas uppmärksamhet, det är ingenting som upphörde efter 

han varit inne några gånger. 

Att utforska och hävda sin rätt 

När datamaterialet analyseras utifrån ett maktperspektiv i deras utforskande ser vi flera 

återkommande mönster genom att barnen ber om olika föremål och att de ger kompisen order 

av olika slag. I några observationer har observatörerna varit tvungna att gå mellan barn som 

inte klarat av att reda ut situationen då risken var att barnen skadade varandra genom slag och 

att de försökte bita varandra. En del barn utövade mer makt i utforskandet än andra barn. 

Någonting som återkom var att barnen frågade om de kunde få ett föremål och om de inte fick 

den tog de dem ändå, när de sedan såg att det andra barnet blev ledset erbjöd de ett annat 

föremål i stället. I dessa kommande episoder kommer ni få ta del av hur barnen Viktoria (2:5), 

Emilia (2:11), Carl (2:6), Per (2:8) och Johan (2:8) hävdade sin rätt i sitt utforskande. 

 

Episod: Viktoria och Emilia leker med de olika föremålen. Viktoria är mycket intresserad av 

bilens förmåga att kunna öppna och stänga dörrarna och Emilia leker mycket med grytan, men 

när Emilia ser att Viktoria leker med bilen väcks Emilias intresse och hon vill ha den: 

 

Emilia har grytan i sin högra hand och för den upp och ner i vattnet, tar 

ambulansen i sin vänstra hand, samtidigt som hon håller grytan i sin högra hand 

och ställer ambulansen på baljans kant. Efteråt tar hon vatten i grytan och häller 

det över sin hand. Hon tar grytan och lägger den med botten uppåt och trycker ner 
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grytan under vattenytan. Hon tar upp grytan och vänder på den och trycker ner 

den igen. En vårdnadshavare kommer in i rummet, men barnen fortsätter sitt 

utforskande (observatörens anteckning). Emilia tittar på Viktoria som står och 

öppnar och stänger bilens dörrar och bagageluckan detta har hon gjort länge. 

Emilia frågar om hon får bilen. Det får hon inte men hon tar den ändå och ger i 

stället grytan till henne och säger ”ta i handtaget”. Viktoria vill inte ha den och 

puttar ner den i vattnet. Emilia tar upp den igen och försöker flera gånger att ge 

den till henne. Viktoria ser ledsen ut och får tårar i ögonen och när Emilia ser 

detta lämnar hon tillbaks bilen som inte Viktoria tar emot. 

 

Kommentar: Emilia utforskar många olika föremål i korta perioder och hon har svårt att hitta 

ett föremål som fångar hennes intresse, medan Viktoria hittar bilen direkt och utforskar den 

under större delen av observationen. Emilia kan inte acceptera att hon inte får bilen när hon 

frågat efter den utan tar den från henne. Emilia ser att Viktoria blir ledsen och vill då ge henne 

grytan istället som inte godtogs. När Emilia ser tårarna lämnar hon tillbaks bilen men Viktoria 

tar inte emot den. En av observatörerna frågar om Viktoria vill avsluta vattenleken och det vill 

hon.  

 

Episod: I följande episod ser vi ett annat maktperspektiv nämligen att ge och ta order. Det är 

Emilia och Carl som har vattenlek samtidigt: 

 

Carl står vid baljan och leker med bilen på kanten av baljan samtidigt som han 

tittar på vad Emilia gör. Hon leker med ambulansen som hon trycker ner under 

vattnet och tar sedan upp den igen. Hon säger någonting till ambulansen och 

lägger sedan ifrån sig den och tar sandleksaken och skeden. Hon häller vatten med 

skeden som hon håller i höger hand ner i sandleksaken. Carl som nu stått och tittat 

på henne ser kritan som ligger på en av nivåskillnaden i baljan, han lägger från sig 

bilen och tar kritan i sin högra hand och Emilia säger till honom ” lägg ner kritan, 

den får du inte ha” och Carl lyder henne och lägger tillbaks den där han tog den 

och tar bilen istället. /.../ Carl tar efter en stund upp kritan igen samtidigt som han 

håller i bilen, han kastar sedan ner kritan i baljan för att därpå plocka upp den 

igen. 

 

Kommentar: Emilia vill utforska många föremål under en kort tid. När hon ser Carl ta kritan 

tycker hon att den får inte han ha och tar en bestämmanderoll och säger till Carl som lyder 

henne. Han godtar att Emilia är den som bestämmer i deras utforskande men efter en stund tar 

hans nyfikenhet överhanden och han tar upp den igen. Denna gång ger inte Emilia honom 

order att lägga tillbaka den. 

 

Episod: Barnen fortsätter sitt utforskande. Emilia utforskar svampen och skeden genom att 

dra svampen över skeden och sedan släppa skeden ner i baljan för att sedan plocka upp den 

igen. Carl utforskar kritans möjlighet att få plats i bilen: 

 

Emilia tar svampen med sin högra hand och gnuggar svampen på skeden som hon 

håller i sin vänstra hand. Hon tar bort svampen och säger ”nu är skeden ren”. Hon 

lägger ner svampen i baljan och tar skeden i sin högra hand och lyfter handen 

över vattenytan och släpper skeden som trillar ner till baljans botten och hon 

skrattar. Emilia tar upp skeden igen och slänger iväg den. Carl står med bilen och 

öppnar och stänger bilens dörrar samtidigt som han försöker lägga in kritan på 

olika sätt in i bilen. Han tar kritan och lägger den mot bilens yttersida och säger 
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”tanka bilen”. Skeden som Emilia kastar träffar Carl först i huvudet innan den 

flyger in i väggen för att slutligen hamna på golvet. Carl säger till Emilia ”inte 

slänga saker”. Emilia ber Carl med hård röst ”ge mig skeden” varpå Carl böjer 

sig ner och tar upp den och ger skeden till Emilia. 

 

Kommentar: Även här tar Emilia kommandot och ger order till Carl som gör vad hon ber 

honom om. I denna episod försöker även Carl att säga till henne att det hon gjorde var fel. När 

Emilia fick tillbaks skeden slängde hon den inte igen utan fortsatte att höja handen över ytan 

och släppa ner skeden i baljan. 

 

Episod: En tredje episod som visar ett maktperspektiv och som uppmärksammas i 

observationerna är när båda barnen har lika starka viljor. Denna episod handlar om Johan och 

Per. Per utforskar bilen genom att dra den på baljans kant samtidigt som han låter som en bil. 

Johan har ambulansen och sandleksaken som han häller vatten med på baljans kant: 

 

Johan står vid baljans kant med ambulansen i sin högra hand och sandleksaken i 

sin vänstra. Han för ner sandleksaken under vattnet och lyfter upp den, vrider 

sandleksaken och vattnet rinner ner på kanten av baljan. Han upprepar detta 

genom att ta ner sandleksaken och lyfter upp den men denna gång häller han 

vattnet över Pers hand. Johan drar i bilen som Per håller i och båda pojkarna säger 

”min” och får tårar i ögonen samtidigt som de tittar på observatörerna, pojkarna 

fortsätter att dra i bilen åt var sitt håll med tårar i ögonen och tittar återigen på 

observatörerna. Per försöker bita Johan i handen, då får den ena av observatörerna 

gå in och avleda bråket. Johan tar då ambulansen och slänger iväg den, Per tar upp 

ambulansen och försöker ge den till Johan samtidigt som han tittar på 

observatören och säger ”han vill ha”. Johan tar emot ambulansen men kastar iväg 

den direkt efter mottagandet. Per försöker två gånger till med att ge Johan 

ambulansen men Johan tar inte emot den. Johan tar istället skeden och Per 

försöker ta den från honom. De drar åt varsitt håll och Per försöker slå Johan med 

bilen i huvudet, då går observatören in igen och avleder bråket. 

 

Kommentar: Både Johan och Per har samma starka vilja som syns i deras dragkamp om 

leksakerna. I deras bråk om föremålen tittade de hela tiden på observatörerna som om de 

sökte medhåll för att få hjälp med konflikten. Båda barnen visar en tendens till att de vill ha 

samma föremål och de klarar inte av att vänta tills den andre har lekt färdigt med föremålet. 

Detta gör att det uppstår en konflikt som barnen inte klarar av att lösa själva utan tar till våld 

och observatörerna får gå in och avleda för att inget av barnen ska skada sig. 

Sammanfattning 
Här har ni tagit del av vårt resultat som har behandlat barns lek och lärande, att utforska 

matematiska begrepp, att utforska med hjälp av vuxna och att utforska och hävda sin rätt. Med 

episoder av våra observationer har det på ett tydligt sätt visat hur barnen agerar och utforskar 

med vatten och dess material. Under tiden vi var där sågs en utveckling i hur deras 

utforskande förändrades genom att materialet användes mer frekvent och barnen kunde under 

en längre tid utforska ett och samma material. 
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Diskussion 
Denna rubrik är uppdelad i fyra olika underrubriker där det kommer att diskuteras, vad som 

sågs i resultatet, hur metoden passade till syftet, om de olika didaktiska konsekvenserna av 

denna studie, och olika idéer till fortsatt forskning. Allt detta kommer att kopplas till 

litteraturen i bakgrunden och våra egna tolkningar av det som visade sig i studien.  

Resultatdiskussion 
Det var intressant att analysera materialet och inse hur många olika områden som barnen 

berörde under sitt utforskande vid baljan. Under observationerna lades det inte så mycket vikt 

på vad barnen gjorde utan det var fullt fokus på att hinna skriva ner så mycket som möjligt 

som barnen gjorde. Det var under renskrivningen och analysarbetet som vi såg dessa områden 

växa fram. Vi trodde aldrig att resultatet skulle bli så omfattande som det blev. Att det var så 
mycket matematik hade vi inte räknat med utan vår tanke var att det skulle vara mer av 

naturvetenskap, om vad som flyter och vad som sjunker som beror på tyngd, massa, volym 

och så vidare. Nedan kommer ni att få ta del av våra tankar och reflektioner om det som sågs i 

observationerna och knyta ihop det med den litteratur som finns i bakgrundskapitlet. Vi 

kommer att använda oss av samma rubriker som användes i resultatavsnittet för att det ska bli 

så tydligt som möjligt. 

Barns lek och lärande i sitt utforskande 

För att kunna se en utveckling i barnens utforskande har det varit samma barn vid 

observationstillfällena, antagligen hade vårt resultat blivit annorlunda om det varit olika barn 

varje gång. Genom att vi har varit på förskolan och observerat barnen har det gett oss ett bra 

underlag för att besvara vårt syfte. 

 

Vi antar att barnen skulle behövt mer tid tillsammans för att det skulle synas ett tydligt 

samarbete mellan barnen. Det skulle också behövt vara noggrannare med att det hela tiden var 

samma barn som utforskade samtidigt. Fast vi anser att gruppens sammanhållning är stark 

tack vare att barnen går i samma förskolegrupp. Hade gruppen i sig varit osäker förmodar vi 

att barnen hade tvivlat mer i deras beslut att följa med oss samt att deras utforskande kanske 

hade pågått i kortare stunder än vad som var fallet. Enligt Elfström, Nilsson, Sterner och 

Wehner-Godée (2010) och Lökken (2008) är det bra om samma grupp barn får hålla på med 

en och samma aktivitet under en längre tid för då blir de mer samspelta. Enligt Elfström et al 

(2010) måste små barn vara med samma grupper flera gånger i veckan för att det ska vara 

intressant att upptäcka, upprepa, känna igen och förändra sitt undersökande. Precis som 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007)  skriver anser vi att barnens lust och engagemang 

för utforskandet gör att deras lärande ökat. Detta sågs i observationen på Carl där han försökte 

få in en krita i bilen med stängda dörrar. Hade inte han haft engagemang och lust hade han 

troligtvis inte fortsatt utforskandet till att testa om kritan fick plats om han öppnade dörrarna 

på bilen. Även Lindahl (1996) skriver om att är barns engagemang tillräckligt stort kan de 

fortsätta med det som de håller på med även om någon skulle komma in och störa dem. I 

episoden med Viktoria och Emilia märktes att deras engagemang för sitt utforskande fortsatte 

även när en vårdnadshavare kom in i rummet. Om en av barnens vårdnadshavare eller ett 

annat barn kommit in i rummet kanske deras utforskande hade avbrutits för att det är barnen 

inte beredda på. 

 

Barnen har fått experimentera, leka och uppleva olika föremåls möjligheter i vår studie och att 

detta måste enligt oss, som även Lillemyr (2002) beskriver, vara det bästa sättet för barnen att 
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lära när de är yngre. Vi håller med Lillemyr om att leken är en arena för utveckling och 

kommunikationsinlärning. Barnen stimuleras och utvecklas i sin lek, detta uppmärksammades 

i vår observation genom att barnen hittade lösningar för att utveckla sitt tänkande. I händelsen 

där Viktoria blir ledsen när Emilia tar bilen erbjuder hon Viktoria ett annat föremål. Detta 

anser vi stämmer in med det Lillemyr (2002) beskriver om att barn utvecklar sin empatiska 

förmåga genom lek. Pedagogen måste enligt Fauskanger (2006) tro på att leken är en bra 

arbetsmetod för barnens utveckling. Hade vi inte varit engagerade i vår studie anser vi att 

barnen troligtvis inte utforskat materialet på samma sätt. 

 

I händelsen där Kajsa häller vatten i Emilias gryta och blev tillsagd att det räcker nu för 

annars rinner det över. I detta sågs ett tydligt lärande att hon börjat förstå att vid en viss 

mängd vatten rinner det över och att hon måste sluta hälla tidigare för att förhindra detta. 

Innan denna episod har hon stått själv och hällt i och ur olika föremål och har då, antar vi, fått 

en förståelse att vid en viss mängd vatten rinner det över. I detta fall håller vi inte med 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) som menar att barn som leker med hjälp av 

kroppen reflekterar inte att det blir ett lärande i deras lek. Vi anser att Emilia har gjort det som 

Piaget (1988) kallar för ackommodation vilket innebar att hon har utvecklat sin gamla 

kunskap och tagit ett steg längre i sitt tänkande.  

 

Lööken (2008) har kommit fram till i sin studie att barn kan agera som lekmäklare, det vill 

säga att ett barn hjälper igång ett annat barn i en lek. Hon såg också att om det fanns bra 

leksaker och det ena barnet var en bra lekmäklare kunde leken bli väldigt meningsfull och det 

kunde bli ett bra socialt samspel mellan barnen. I vår studie har det uppmärksammats att 

Emilia är en liten lekmäklare då hon ibland försökt få med sig kompisar in i leken fast hon har 

mer varit mot det bestämmande hållet. Men vi förmodar att baljan och de andra materialen 

varit så kallade lekmäklare eftersom dessa har varit det centrala i barnens utforskande. Hade 

barnen fått stå vid ett handfat, eller vid ett bord med några skålar skulle nog resultatet sett 

annorlunda ut. 

 

I vår studie uppmärksammades att aktiviteten med att hälla i och ur vatten från de olika 

föremålen är någonting som upprepades. Enligt Lökken (2008) är just upprepningar i leken 

viktiga och någonting som de gjort innan. Vi förmodar att barnen har gjort detta med att hälla 

i och ur vatten innan eftersom det var det första som några av barnen gjorde direkt när de kom 

in till baljan vid första observationstillfället. Denna aktivitet fortsatte under samtliga 

observationstillfällena. 

 

I studien märktes att lekens intensitet ändrades genom att ibland var det väldigt lugnt medan i 

nästa sekund väldigt livligt. Lillemyr (2002) bekräftar detta resultat genom sin studie där han 

kommit fram till att i barns lek är rörelserna oförutsedda, äventyrliga och leken ändrar sig i 

styrka och riktning. Vi såg även att barnens personligheter var väldigt olika i deras 

utforskande, exempelvis var Viktoria väldigt lugn. Hon hittade för det mesta ett föremål som 

hon höll fast vid under hela observationen. Medan Emilia var både ”högt och lågt” under ett 

och samma observationstillfälle. Det uppmärksammades att hon hade svårt att hitta ett 

föremål som hon utforskade under en längre tid utan bytte ofta föremål, men under de sista 

observationerna sågs en förändring eftersom hon utforskade föremålen under en längre tid än 

vad hon gjort innan.  

 

Låtsaslek 

Under studien uppmärksammades att barnen under perioder lekte på låtsas med materialet vid 

baljan. Detta förmodar vi hör ihop med det som Moore och Frye (1991 se Lindahl 1996) 
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beskriver att barn som är cirka två år leker och kan uppvisa tidigare erfarenheter i sin lek. 

Vissa barn visade tydligt denna förmåga då de gav vissa föremål en annan innebörd än vad de 

egentligen var. Emilia var den som mest utvecklat denna förmåga genom att leka mycket att 

ett visst föremål representeras av något annat. Exempel på detta är när hon leker att fjädern är 

en fisk. Lindahl (1996) bekräftar detta genom att hon i sin studie anser att små barn tidigt kan 

ge föremål andra innebörder än vad de är. Ännu en av våra händelser som bekräftas av 

tidigare forskning är den när Per pratade om att bilen hade många sirener, men bilen har inga 

sirener utan det är två svarta plastpiggar som sticker upp från taket på bilen. Sekvensen där 

Emilia åker rullskridskor med fötterna på det blöta golvet är också en typ av låtsaslek för hon 

givit namn på det hon gör och hon låtsas att hon har skridskor på fötterna. En annan händelse 

med Emilia är när hon upptäcker svart ludd på sin fot och säger lite förskräckt att det är en 

fladdermus som ligger på foten. Vi förmodar att hon har sett en fladdermus eftersom att hon 

kan fantisera om att luddet är en fladdermus. Hon lekte även med svampen och associerade 

vattnet som rann ut ur svampen när hon kramade den med att hon kissade ner sig. Troligtvis 

har hon någon gång kissat ner sig och känt när det runnit ner för benet och beskriver detta 

igen med hjälp av svampen. En gång när Per söker kontakt med oss förmodar vi att han vill 

visa fjädern som han säger är en solfjäder. Detta tyder på att han varit utomlands. Vi tolkar det 

som att han har sett en solfjäder på sin resa. Barnens utsagor kan bekräftas av Lindahls (1996) 

forskning som beskriver att om barn fått en innebördsförståelse och kan visa sina tidigare 

erfarenheter i sin lek. 

 

Någonting som sågs under analysarbetet var att barnen även kunde knyta sina handlingar till 

verklighetssysslor som sker i och utanför förskolan. Bruun (1978) anser att barn tidigt kan 

imitera vuxnas aktiviteter, detta sågs i några av observationerna. Bland annat när Emilia står 

och rör med hjälp av skeden i grytan som är full med vatten och säger att hon gör vattensoppa. 

Vi anser att hon i denna händelse har sett en vuxen laga mat och imiterar detta i sin lek. I en 

annan observation erbjuder Emilia Carl en smörgås men han vill inte ha den. Troligtvis har 

Emilia upplevt att vuxna frågat om hon vill ha en smörgås för vår erfarenhet är att barn inte 

frågar varandra detta vid en matsituation. Fler exempel på verklighetskopplingar är när barnen 

gnider svampen inne i grytan och sandleksaken, detta tolkar vi som att barnen diskar. I en 

episod där Emilia har gnidit svampen mot skeden uttrycker hon verbalt att skeden är ren detta 

gör att det blir mer troligt att det är diskning hon gör i sin lek. En annan episod som bekräftas 

av barnen att det är en handling som vuxna gör är när Carl håller kritan mot sidan på bilen och 

uttrycker sig verbalt att han tankar bilen. En annan typ av verklighetskoppling är när Per sa att 

bilen hade sex sirener och sa sedan att ambulansen också har sirener han måste ha sett en 

ambulans för att kunna göra denna koppling.  

Att utforska matematiska begrepp 

Matematik var någonting som syntes tydligt i barnens utforskande, detta var någonting som vi 

inte hade anat på förhand. Enligt läroplanen (Utbildningsdepartementet 1998, rev 2010) ska 

förskolan medvetet arbeta med att leken ska gynna utvecklingen och lärandet för varje barn. 

Pedagogerna ska även sträva efter att varje barn ska utveckla sin rumsuppfattning, mätning, 

antal samt talbegrepp. Barnen ska också utveckla sina förmågor att använda sig av matematik 

i olika problemlösningar, både egna och andras. Genom att få träning i detta både enskilt och i 

grupp blir det en tankeoperation som Piaget (1976) skriver om. Detta anser vi att barnen fått 

träning på i vår studie eftersom de har utforskat olika matematiska begrepp. Detta går att 

utveckla mer om en pedagog är med och sätter ord på det barnen gör. De olika matematiska 

begrepp som sågs i observationerna var volym, rumsuppfattning, problemlösning, antal och 

räkneramsa. Vi anser att vår studie där barnen har utforskat i sin egen takt, har främjat 

barnens matematiska lärande och även deras utveckling av dessa begrepp. 
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Miljön behöver vara utmanande för att barnen ska utveckla matematiska kunskaper. Detta 

anser vi är viktigt och har stöd av detta i Fauskanger (2006) som menar att miljön är uppbyggt 

för att uppmuntra och locka till matematiska lekar av olika slag. I vår studie har baljan och 

dess material lockat barnen till matematiskt utforskande. Vi anade inte från början att de olika 

materialen skulle användas på detta sätt. Men i efterhand insåg vi att det var väldigt lockande 

att hälla i och ur vatten i de olika föremålen då många hade en stor öppning som barnen lätt 

kunde fylla vatten i och hälla ur och hälla i eller på ett annat föremål. Även föremålen 

utvecklade barnens uppfattning om rummet det vill säga vad som fick plats i de olika 

föremålen bland annat sågs detta i observationen med Carl som testade om kritan fick plats i 

bilen.  

 

Rumsuppfattning 

I Carls utforskande av bilen och med kritan anser vi som Persson (2006) att rumsuppfattning 

undersöks med sinnena. När observationerna genomfördes sågs det att han använde sinnena 

känsel och syn för han kände att kritan tog stopp mot någonting inne i bilen och han såg hur 

mycket av kritan som stack ut. Vi såg att han utvecklades i sitt utforskande av bilen och 

kritan. Från början försökte han genom att stoppa in kritan genom fönstret på bilen men 

upptäckte att det inte gick. Såg att dörrarna gick att öppna och testade igen och denna gång 

kunde han stoppa in kritan men att stänga dörrarna gick inte. Efter ett fortsatt utforskande av 

att öppna och stänga dörrarna och testa kritans förmåga att få plats öppnade han istället 

bagageluckan. Denna gång kunde han få in hela kritan och även stänga bagageluckan. Vi 

förmodar att han genom vår tillåtelse att få stå och testa detta under en längre tid upptäckte att 

kritan fick plats i bagageutrymmet istället för mellan bilens sidodörrar. 

 

Volym 

Episoden med Emilia och Carl där de utforskar blöjhinkens volym och tyngd genom att fylla 

den med vatten och sedan försöka lyfta den, inser Emilia att den är för tung och att de behöver 

ösa ur vatten för att kunna lyfta blöjhinken. Här syns det att Emilia visar att hon har en 

förförståelse om att vatten väger och att om hon öser ur vatten blir blöjhinken lättare. Vi 

förmodar att hennes utforskande och vuxnas tillåtelse har gjort att hennes kunskaper och 

tankeförmåga har utvecklats. Detta beskriver även Lillemyr (1990) är en viktig del i deras 

problemlösning. En annan episod där Emilia visar att hon har en förmåga att se när det räcker 

med vatten innan det rinner över, är när hon säger till Kajsa att det räcker nu när hon häller 

vatten i Emilias gryta. Detta var någonting som vi såg att Emilia utvecklade under hennes 

utforskande, för i början visade hon inte den förmågan. Vi antar att Kajsa inte har kommit lika 

långt då hon inte brydde sig om att vattnet rann över kanten på grytan och lyssnade inte när 

Emilia sa till henne att sluta. 

 

Ett annat barn som utforskade om hur mycket vatten det fick plats i föremålen var Petter. Men 

vi förmodar att han inte riktigt tänkte på att hur mycket vatten det fick plats utan tyckte det 

mer var en rolig lek. Han uttryckte sig aldrig verbalt om att det blev för mycket vatten när han 

hällde från flaskan till grytan. Men vi såg ändå en utveckling då han andra gången valde att ta 

in mer föremål i sitt utforskande men hans förmåga att se när det var dags att sluta hälla innan 

det rann över var inte synligt för oss. Men det utesluter inte att han utvecklade sin förmåga att 

se när han är tvungen att sluta hälla, det kanske blir en annan utgång om han häller mjölk i ett 

glas. Detta kopplar vi till det som Linder, Powers-Costello och Stegelin (2011) skriver om att 

barn i sin lek och sitt utforskande använder matematik genom att de jämför mängder. Det är 

en duktig pedagogs uppgift att barnens informella matematik blir synlig så att barnen senare 
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blir medvetna om att det som barnen gör kan kopplas till matematik. I vår studie var vi ute 

efter att se hur barnen utforskade runt baljan och om deras utforskande förändrades. 

 

Räkneramsan 

Vi känner oss överraskade att barnen i sådan tidig ålder visar att de har en förståelse om att 

räkna och göra kopplingen mellan en handling till ett räkneord. I Emilias fall där hon räknar 

antalet skedtag som hon häller ner i flaskan använder hon sig av ett- till ett- principen som 

enligt Linder, Powers-Costello och Stegelin (2011) handlar om att barnen kan räkna olika 

föremål och ge en siffra till varje föremål. Enligt Ahlberg (2001) använder barnen sina sinnen 

när de räknar och i Emilias fall använder hon sinnena hörsel och syn genom att hon hör vad 

hon säger och ser vad hon gör. Det förmodar vi gör att hon kommer ihåg räkneramsan och 

utvecklar det matematiska tänkandet. Det Sterner och Johansson (2006) skriver om att 

förståelsen för vilken ordning siffrorna kommer i handlar om att barnen pekar på olika 

föremål och säger rätt siffra i räkneramsan. Detta känner vi att Emilia börjar få förståelsen om 

då hon räknar i rätt ordning fram till siffran fyra, där hakar hon upp sig och upprepar siffran 

några gånger innan hon fortsätter med siffrorna upp till sex. Vi antar att hennes ringa ålder gör 

att hon inte behärskar det fullt ut men genom att få höra räkneramsan flera gånger gör det att 

hon utvecklas i detta. I episoden där Per räknar piggarna på bilens tak och säger att det är sex 

piggar fast det egentligen bara är två, visar ändå att han börjar förstå att föremål är 

beräkningsbara. Per visar att han förstått att en siffra kopplas till hur många föremål det finns. 

Vi förmodar att får Per stöd kommer han att utveckla det matematiska tänkandet ännu mer. 

Det vill säga att pedagogerna räknar tillsammans med barnen samtidigt som de pekar på 

föremål, exempelvis att de räknar antalet barn som är på avdelningen under samlingen. Att 

räkna barnen kanske många vuxna inte anser som matematik men det gör att barnen får 

kopplingen till ett- till ett- principen som till slut kommer leda till att de kan räkna. Detta 

beskriver Björklund (2009) att pedagogerna har en viktig uppgift i att stötta barnen i deras 

utforskande. Barnen tar till sig mycket information och för att kunna utveckla detta måste de 

uppleva matematiken som är en viktig del i deras vardag. 

 

För att barnen ska lära sig matematik i förskolan anser vi precis som Linder, Powers-Costello 

och Stegelin (2011) att barnen ska få utmaningar som de känner glädje i och de ska inte 

handla om att räkna upp siffror eller att pressa barnen i att prestera och lära sig utantill utan att 

förstå innehållet. Med utmaningar som barnen känner glädje över kan barnen utmanas genom 

leken där vi kan synliggöra och ge möjligheter till kunnande om många olika matematiska 

begrepp. Pedagogerna kan ge barnen olika problem, exempelvis som i vår studie där barnen 

har haft vattenlek, skulle pedagogerna kunna benämna olika matematiska begrepp, 

exempelvis är hinken lätt eller tung. Ett annat problem som går att utforska tillsammans med 

barnen är om mängden vatten i en flaska får plats i en gryta. Genom att benämna olika 

matematiska begrepp gör att barnen kommer ihåg dessa och får det lättare senare under deras 

skolgång inom ämnet matematik. 

Att utforska med hjälp av vuxna 

Under vår observation hade vi en pojke vid namn Johan som ofta ville ha vår uppmärksamhet 

i sitt utforskande. Han pekade, frågade och visade olika föremål för oss och gav sig inte förrän 

han fått någon form av bekräftelse antingen verbalt eller via en kroppslig handling. Hans 

frågor handlade om föremål som fanns i rummet och inte om materialen som låg i baljan. 

Exempelvis när han pekar på väggen där det sitter en lapp som ser ut som ett trafikljus och 

förklarar att det är målarfärg där uppe fortsätter han att prata med ansiktet vänt mot oss ända 

tills han får den uppmärksamhet han ville ha. Även proppen på baljan var ett intressant 

föremål han upptäckte i sitt utforskande. Även här pekade han och prata till oss hela tiden tills 
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ett svar kom från en av observatörerna. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) 

vill barnen någon gång under sin lek få uppmärksamhet och bekräftelse av pedagoger. 

Troligtvis ville han gärna bli bekräftad av oss, vi tolkar detta som att han inte kände något 

engagemang från vår sida på grund av att vi satt och skrev för det mesta. Under varje 

observation som gjordes med honom försökte han få vår uppmärksamhet. Detta anser vi är en 

del i hans utforskande för att kunna utvecklas i sitt lärande. Det vill säga när han får 

bekräftelse på det han frågar efter lär han sig vad det är och på så sätt anser vi att det blir en 

utveckling och ett lärande. 

Hävda sin rätt i utforskandet 

Någonting som sågs i vår studie var att det fanns många olika former där barnen hävdade sin 

rätt i sitt utforskande vid baljan. Det var intressant för vi har aldrig tidigare reflekterat över att 

det är så mycket makt i barnens lek tidigare. 

 

I episoden mellan Emilia och Carl där hon slänger iväg skeden som träffar Carl i huvudet 

innan den hamnar på golvet och Emilia säger med hård röst att han ska ge henne skeden anser 

vi är det som Johansson (1999) och Johansson och Pramling Samuelsson (2007)  beskriver att 

makt är. Barnen visar genom fysisk eller psykisk styrka sin vilja mot andra, och att de på ett 

tydligt och ett bestämt sätt visar att de har rätt till föremålen genom att ta tillbaka dem från 

den andra. Detta har även setts i andra episoder bland annat med Emilia och Carl där Emilia 

säger till Carl att lägga från sig kritan för hon anser att den inte ska vara där. Vi anser att 

Emilia visar att hon är den som är starkast genom att verbalt säga till honom. Genom att han 

lägger från sig kritan visar Carl att han viker sig mot Emilias bestämmande. Fast efter en 

stund anser vi att hans nyfikenhet för kritan blir för stor och han tar kritan, och denna gång 

blir han inte tillsagd. Detta bekräftar det Johansson (2001) beskriver om att barnen inte kan 

motstå sakernas dragningskraft, barnen har rätt att undersöka och leka med dem. En annan 

episod som vi anser överrensstämmer med Johansson (2001) är mellan Per och Johan där de 

bråkar om samma bil och uttrycker verbalt att den är deras. I denna episod anser vi att båda är 

starka i sin roll och visar genom en dragkamp att de båda vill ha bilen. Observationen mellan 

ovanstående pojkar går även in i det Johansson (1999) beskriver angående att ge en sak i 

kompensation för att visa empati för kompisen då Per försöker ge ambulansen till Johan 

istället för bilen. Johan tar ambulansen men kastar den i vattnet direkt efter mottagandet. Vi 

anser att Per försöker ge ambulansen som en kompensation för bilen, men Johan godtar inte 

denna kompensation utan vill få tillbaka bilen. En annan episod där kompensation erbjuds är 

mellan Emilia och Viktoria där Emilia tar bilen från Viktoria och ger grytan till henne istället 

och säger tydligt hur Viktoria ska ta den men gör det inte. Här ser vi ett tydligt exempel på det 

som Johansson (1999) skriver även om Emilia tagit bilen från henne. Vår tolkning till detta är 

att när Emilia ser att Viktoria blir ledsen vill hon ge henne ett annat föremål att leka med men 

är själv inte beredd att lämna tillbaka bilen. När hon märker att Viktoria inte tar emot hennes 

kompensation i form av grytan väljer hon att ge tillbaka bilen, men Viktoria är så ledsen och 

vill inte leka mera med bilen. Johansson (1999) beskriver att barnen förstår varandras 

perspektiv även om de inte lyssnar helt på deras önskan. Det ser vi i detta exempel för att först 

erbjuder Emilia grytan men lyssnar sedan helt ut på Viktoria och ger tillbaks bilen. 

 

Johansson (2001) beskriver att barnen visar och försvarar sin rätt till saker genom att visa 

olika känslor. I samma episod med Emilia och Viktoria ser vi att Viktoria försöker att försvara 

sin rätt till bilen genom att visa sina känslor genom att börja gråta och hon vill även avbryta 

leken vid baljan för att hon blev ledsen. Vi ser en tydlig koppling mellan det som Johansson 

(2001) skriver och det som vi såg i observationen av denna episod. Episoden mellan Johan 

och Per som vi beskrivit tidigare där de vill ha samma bil bekräftar även det som Johansson 
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(2001) beskriver eftersom pojkarna är villiga att slå och försöka bita varandra för att få bilen. 

De hann aldrig bita varandra för vi som observatörer gick in och avstyrde bråket. Anledningen 

till att vi gjorde detta var för att innan observationerna tog sin början bestämdes att om 

situationen blev sådan att ett barn skulle kunna skada sig själv eller andra skulle 

observatörerna ingripa för att undvika olyckor. 

 

Bruun (1978) beskriver att barn kan hamna i konflikter med varandra under leken på grund av 

att de vill ha samma leksak och göra samma saker. Detta uppmärksammads flera gånger då 

Per och Johan oftast hamnade i konflikt för att den ena ville ha vad den andre hade. Detta sågs 

även i observationer med Emilia som gärna tog föremålen från de andra barnen även när de 

sagt nej. I observationerna med ovanstående pojkar såg vi det som Bruun (1978) beskriver att 

konflikterna kan utvecklas i att barnen bits, slåss eller knuffas varandra eftersom deras språk 

inte är helt utvecklat. 

 

I observationen där Per och Johan drar i bilen och båda poängterar att den är deras anser vi 

stämmer överrens med Johansson (2001) där hon skriver om att kontroll är viktigt för barnen. 

Denna kontroll handlar om att barnen fortfarande anser sig ha rätt till föremålen oavsett om de 

leker med det eller precis har lekt och tagit en paus med föremålet. För barnen handlar det om 

att vara först till föremålen. De använder ofta uttrycket ”jag hade den först”, detta anser vi att 

Johan och Per menar detta när de uttrycker sig med att bilen är ”min”, då deras verbala 

förmåga inte är så väl utvecklad. Johansson (2001) beskriver att barn är väl medvetna om att 

leker ett barn med en leksak får man inte ta denna ifrån barnet. Men när deras nyfikenhet för 

leksaken tar överhand ändras perspektivet till ett annat och det kan bli en konflikt, exempelvis 

genom att bitas, knuffas och slåss för att försvara eller ta ett föremål. Vi anser att detta 

stämmer på pojkarnas sätt att utforska, för från början utforskade de väldigt bra på var sitt håll 

men när Pers nyfikenhet för bilen tar överhand och när han ville ha den blir det en konflikt. 

Metoddiskussion 
Vår studie är en kvalitativ metod med hjälp av observation som verktyg. Det passade oss bäst 

för att vi var ute efter att göra tolkningar av det som sågs. Stukát (2005) förklarar att en 

kvalitativ metod går ut på att tolka och förstå resultatet. Anledningen till att en 

kvalitativmetod valdes var för att det var bästa sättet att besvara vårt syfte, som är att 

undersöka hur några små barn utvecklar sitt utforskande när de möter samma material flera 

gånger. Vi var som sagt ute efter att tolka materialet och ville inte förklara vad barnen gjorde. 

Lökken och Söbstad (1995) beskriver att en kvalitativ studie inte får vara arrangerad för att 

forskaren inte ska kunna styra utgången av studien. Vår studie var arrangerad till viss del då 

det var bestämt vilket material barnen fick använda och att de skulle utforska i rummet med 

baljan. Under studiens gång tillkom det material när en pojke ville ha med sig grytan in och 

det var självklart tillåtet från vår sida. 

 

När vi skulle studera barnen i deras utforskande användes observation med hjälp av löpande 

protokoll. Meningen med löpande protokoll är enligt Lökken och Söbstad (1995) att få med så 

mycket information som möjligt under en observationsperiod. För att kunna se om det blev en 

förändring i barnens utforskande behövde vi samla in mycket material för att kunna analysera 

det senare i processen och då användes löpande protokoll.  Rubenstein Reich och Wesén 

(1986) skriver att bandspelare och videoinspelning är andra bra redskap som kan användas vid 

en observation. Det hade varit en fördel för oss om videokamera hade fått användas i 

observationerna av barnen, för det skulle troligtvis blivit ett större och bredare material att 

arbeta med. En videokamera får även med kroppsspråk och när barnen pratar, detta upplevde 
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vi var svårt att hinna med och skriva ner. Det hade varit skönt att kunna spola tillbaka och titta 

på episoderna flera gånger för att kunna analysera mer noggrant.  

 

Rubenstein Reich och Wesén (1986) fortsätter med att det viktigaste i ett löpande protokoll är 

att vara så detaljerad som möjligt, det är även bra om observatören gör en förkortningslista 

med vanligt förekommande ord för att slippa skriva ut hela ordet och på så sätt spara tid vid 

skrivandet. Det hade varit en fördel om vi hade utvecklat en förkortningslista till våra 

observationer men känner samtidigt att den kom krypandes under tiden observationerna 

pågick och det skalades bort onödiga ord som bara skrevs ut i renskrivningen. Protokollen 

blev mer detaljerade en bit in i studien för vi märkte att mycket väsentlig information föll 

bort. Löpande protokoll fokuserar enligt Rönnberg (1978) på enskilda barns beteende så som 

fin- grovmotorik. Fokuset har inte legat på barnens beteende utan hur barnens utforskande 

förändras över tid. Rubenstein Reich och Wesén (1986) skriver att observatören ska göra 

snäva urval av vad som ska observeras för att få ut så detaljerad information som möjligt. 

Men helheten kan lätt tappas bort och det kan bli svårare att förstå och tolka resultatet. Vi 

gjorde inget urval under själva observationstillfället eftersom att en av frågeställningarna 

handlade om hur barnens utforskande förändrades över tid. Hade det gjorts ett urval hade vi 

gått miste om information som hade kunnat vara användbart för oss när syftet skulle besvaras. 

Men i analysarbetet valdes att snäva till urvalet lite eftersom vi ansåg att den lilla delen där 

barnen samspelade med varandra var för liten för att redovisa i resultatet. Men hade studien 

pågått under en längre tid förmodar vi att det kunde blivit mer samspel mellan barnen då en 

utveckling inom det området blev synligt i slutet av studien. Vi var själva förvånade över att 

vårt material berörde så många olika områden. 

 

I barns lek är utveckling och lärande en viktig aspekt men de ska även få umgås med andra 

och utforska omgivningen och söka ny kunskap (Utbildningsdepartementet 1998, rev 2010). 

Vi anser att vår studie uppfyller läroplanen för förskolans mål om att barns lek är viktig för 

deras utveckling och lärande, då de fått utforska, experimentera och testa olika möjligheter 

med materialen samt tillsammans med en kompis. Vår studie är både planerad och valbar för 

barnen eftersom det inte var bestämt innan vad barnen skulle göra i baljan, det ända som var 

bestämt var vilket material som skulle användas. Fast det ändrades också under tiden när en 

pojke tog med sig grytan in till baljan. Lillemyr (2002) menar att det är viktigt att varva 

barnens egna valda aktiviteter med pedagogernas planerade för att kunskapen och förståelsen 

för olika saker ska bli så bra som möjligt. 

 

Rubenstein Reich och Wesén (1986) skriver om en metod som kallas för ”target child”- 

metoden. Den handlar om att observatören väljer ut ett barn som observeras. Denna metod 

användes i studien då det var två barn inne vid baljan samtidigt och två observatörer. Vi ansåg 

att det var en bra metod för att få ut så mycket information som möjligt om varje barn vid 

varje observationstillfälle och det skulle bli tydligt när materialet sedan skulle analyseras. Det 

var ett bra sätt också för att besvara syftet och se hur barnens utforskande på ett tydligt sätt 

förändrades. För att observationsprotokollen skulle bli likvärdiga valdes att vid de olika 

tillfällena observera samma barn. Antagligen skulle samma händelser skrivits ned om båda 

barnen observerades samtidigt av observatörerna och annan viktig information skulle gått 

förlorad. Även materialet skulle troligtvis blivit rörigt att analysera då vi troligtvis hade tolkat 

händelserna på olika sätt. 

 

Vi valde att vara på en och samma förskola under vår studie för att få ut så många 

observationer som möjligt med samma barn, detta antar vi gör att resultatet får en bättre 

tillförlitlighet i förhållandet till vårt syfte. Först funderade vi på om en pedagog skulle vara 
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med inne i skötrummet fast pedagogen skulle vara passiv, anledningen till att denna fundering 

kom upp var att barnen skulle haft en person i närheten som de kände igen. Efter en del 

diskussion oss forskare emellan valdes att inte ta med en pedagog i skötrummet på grund av 

att pedagogen troligtvis inte skulle kunna vara helt passiv utan kommentera och ta del av 

barnens utforskande. Dessutom skulle det bli trångt i skötrummet och troligtvis hindrat barnen 

i deras utforskande. 

 

Enligt Larsson (1994) finns det alltid en tolkning i det observatören tänker. Forskaren har 

alltid en förförståelse om det han observerar. Vi är väl medvetna om att vår förförståelse för 

ämnet kan ha påverkat utgången av vårt resultat. Men det har nog varit en fördel att vi varit 

två som analyserat materialet och haft många givande diskussioner om vad som setts och även 

gett varandra olika synvinklar på det nedskrivna materialet. En systematisk 

beteendeobservation är enligt Rönnberg (1978) planerad och renskrivningen görs direkt efter 

observationen. Målet som eftersträvas är att observatören ska vara så objektiv som möjligt, 

medvetenheten om att det aldrig går att vara helt objektiv som observatör finns alltid med i 

åtagande när forskaren ska skriva ner vad denna sett. Vi har varit noggranna med att skriva 

ner hur vi har gjort denna studie för att någon annan som inte har någon kunskap inom detta 

område ska kunna göra om studien vid ett senare tillfälle och ändå få ett liknande resultat. 

 

Fenomenologisk ansats valdes som teoretisk ram på grund av att vi anser att den teoretiska 

ramen ska beskriva hur resultatet ska analyseras. Vårt syfte var att tar reda på hur barnen 

utforskade olika material i vatten och om deras utforskande förändrades med tiden. Till detta 

syfte kändes det att fenomenologin var ett bra redskap då det handlar om att dela upp 

resultatet i olika områden. Det var bra för denna studie för resultatet blev väl organiserat och 

man ser tydligt de olika områden som visade sig när protokollen analyserades. I vår studie 

ville vi förstå barnens utforskande och enligt Lindgren (1994) är det som fenomenologin 

handlar om, att förstå en människas handling. Fenomenologin handlar också om att forskaren 

måste klargöra för sig själv vad händelsen går ut på, sedan får forskaren anta sig ha fel om den 

händelsen och prova att få fram andra vägar som händelsen kunde berört. Under analysen av 

arbetet så gjordes detta genom att först titta på materialet utifrån ett perspektiv och sedan titta 

på samma händelse ur en annan synvinkel och fick på det sättet fram ett annat resultat. 

Didaktiska konsekvenser 
Vi har i vår studie fått upp ögonen för att i barnens utforskande behandlas mycket 

matematiska begrepp. Innan studien antogs att det mer skulle handla om vad som flyter och 

sjunker men under analysarbetets gång såg vi mer och mer matematiska begrepp, bland annat 

volym och rumsuppfattning, som barnen utförde i sitt utforskande. Som blivande pedagoger 

såg vi att man kan ta tillvara på dessa tillfällen för att introducera matematik för barnen. Som 

tidigare nämnts i bakgrunden har matematiken fått ett större utrymme i läroplanen 

(Utbildningsdepartementet 1998 rev 2010) där pedagogerna ska sträva efter att barnen 

utvecklas i sin rumsuppfattning, antal, mätning och talbegrepp, därför anser vi att vattenlek är 

ett bra tillfälle att ta tillvara på detta. Görs detta tillsammans med en pedagog kan lärandet bli 

ännu större, för pedagogerna kan sätta ord på det barnen gör och samspelet mellan barn och 

pedagog kan bara bli bättre. I bakgrunden nämndes att barn ska enligt Linder, Powers-

Costello och Stegelin (2011) utmanas på ett sådant sätt att de känner glädje för ämnet och inte 

bli pressade för att få upp ett intresse för matematik. Som vi såg i resultatet är deras 

utforskande med vatten en rolig sysselsättning för barnen och därför blir det lättare för barnen 

att lära sig nya saker. Vi anser att barnen behöver få göra detta flera gånger för att det ska bli 

en utveckling. 
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I vår studie har barnens utforskande varit stort, de har med glädje tagit sig an materialen och 

utforskat det till bredden av materialets förmågor. När barnen har utforskat på egen hand har 

de utvecklats i sig själva och detta har kunnat observerats i hur deras handlingar har förändrats 

under den observerande tiden. Handlingarna har förändrats genom att de blivit mer utförliga 

och de har under tiden löst olika problem som uppstått. Barnen har tagit sig tid att utforska 

vattnet och materialets möjligheter. I början var tendensen att barnen gjorde väldigt många 

byten av föremål under kort tid, men längre in i studien utforskade barnen föremålen längre 

innan de bytte till ett nytt föremål. De länkade samman olika föremål mot slutet av studien 

och utforskade de olika materialens likheter och skillnader. Vi såg ett mönster där vissa 

föremål var mer intressanta än andra. Grytan, flaskan och sandleksaken var de föremål som 

användes flitigast i barnens utforskande. Att vara passiva fast följsamma observatörer har 

gjort att alla dessa underbara episoder i deras utforskande har blivit synliga och gjort vår 

studie möjlig och gett oss en insikt i hur viktigt det är att barnen får utforska på egen hand. 

Detta anser vi främjar deras inlärning. 

 

Vår studie har bidragit till att vi har fått en insikt i hur många ämnen som berörs i barnens 

utforskande i vattenlek. Att det bara inte är lek med vatten som barnen håller på med utan att 

det också är ett utforskande som leder till lärande. Under studiens gång har vi kommit fram 

till att vara tillåtande i barns vattenlek och inte hindra dem bara för att blöta kläder är jobbigt. 

I läroplanen (Utbildningsdepartementet 1998, Rev. 2010) står det att förskolan ska arbeta 

medvetet till att barnen gynnas till utveckling genom lek därför anser vi att barnen ska tillåtas 

att utforska med vatten. I denna studie har vi också fått mer insikt om matematik, små barns 

olika lekar och hur barnen hävdar sin rätt i sitt utforskande i leken och att alla dessa delar kan 

synas under samma tillfälle i deras utforskande. 

Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning om hur barnen utforskar i vatten kan vara hur barnen utforskar när de har 

en pedagog med sig och pedagogen pratar och benämner vad barnen gör. En annan aspekt 

som det skulle kunna forskas på är om det är någon skillnad på hur tjejer och killar utforskar 

och om de visar sitt kunnande på samma sätt. Det hade också varit intressant om någon annan 

skulle vilja forska på detta ämne under en längre period då vi i slutet av studien såg att barnen 

började samarbeta mer med varandra. Kan man se mer samarbete ju längre studien skulle 

fortgår? En annan sak som det skulle kunna forska vidare på är vad pedagogerna tror att 

barnen lär sig i vattenlek och vilka hinder och möjligheter ett sådant moment ger. Detta skulle 

kunna studeras genom att observera när pedagogerna har vattenlek med barnen och sedan 

intervjua de om vad de sett och upplevt. Till sist skulle det vara intressant om någon ville 

studera en annan situation i verksamheten, för att se och jämföra om det är lika många olika 

ämnen som berörs där. 



36 

 

Tack 
Ett stort tack vill vi rikta till den förskola, där vi fick vara och genomföra vår studie. Vi vill 

också rikta ett varmt tack till de vårdnadshavare som tillät oss att observera deras barn. Även 

ett stort och varmt tack till vår handledare Maria Reis för ett gott stöd och många bra tankar 

och åsikter om vårt arbete, de har varit värdefulla. Till vår examinator Maud Ihrskog och våra 

opponenter vill vi också säga ett tack för värdefulla kommentarer vid oppositionen, detta 

hjälpte oss i de sista finjusteringarna som behövdes i vår forskningsrapport. Vi vill sist men 

inte minst tacka våra nära och kära som har varit förstående i vår studie och stöttat oss i både 

med och motgångar. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Information till dig som vårdnadshavare 
 

Hej! 

Vi heter Sofie Börjesson och Veronica Holmberg och går vår sista termin på lärarutbildningen 

med inriktning mot förskola på Högskolan i Borås Campus Varberg. Nu har vi kommit så 

långt att det är dags för oss att skriva vårt examensarbete. Syftet med vårt examensarbete är 

att studera, genom observation, när barn får utforska olika material i vatten, se om deras 

utforskande förändras över tid med olika material.Vi vill även studera om barns utforskande 

förändras om de får möta samma material flera gånger 

Undersökningsdesign: Två barn åt gången kommer att få följa med oss till ett annat rum på 

avdelningen, där vi har förberett vattenlek med olika material. Barnen får själva bestämma om 

de vill följa med och vill barnen avbryta aktiviteten under pågående observation kommer även 

observationen avbrytas.  

För att genomföra undersökningen och följa de antagna etiska reglerna inom forskning måste 

ni, Föräldrar eller Målsmän, ge oss tillåtelse att observera ert/era barn. Barnens namn och 

förskolans namn och plats kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att namnen 

kommer bytas ut mot påhittade namn som inte går att spåra till just denna förskola och ert/era 

barn.  

Med detta brev följer en blankett om vårdnadshavares medgivande där ni får ta ställning till 

om ert/era barn får vara med i vår undersökning. Lämna sedan blanketten till någon av 

pedagogerna på ert/era barns avdelning senast den 14/10. Ni har rätt att ändra ert beslut 

angående ert/era barns medverkande i undersökningen fram tills analysarbetets slutfas, vecka 

45. Om ni ändrar ert beslut är vi mycket tacksamma om ni meddelar oss snarast möjligt.  

Är det någonting ni undrar över är ni mer än välkomna att höra av er till oss. Veronica finns 

på förskolan fram till och med fredag den 14 oktober och vi finns även tillgängliga på mail. 

 

Veronica Holmberg: XXXXXXXX 

Sofie Börjesson: XXXXXXXX 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Sofie Börjesson och Veronica Holmberg 
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Bilaga 2 

 

Vårdnadshavare/vårdnadshavarnas medgivande 
 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn 

 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn 

 

…………………………………………………………………………………………… 
(Barnets namn) 
……………… 
(Datum) 
 

………………………………………………………………… 
(Vårdnadshavare 1, underskrift) 

 

………………………………………………………………… 
(Vårdnadshavare 2, underskrift) 

 

 

 
 


