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Abstract 

The purpose of  the study is to provide knowledge about how teachers visualize mathematics by 

playing in the sandbox with the children. Two approaches have been adopted in order to 

investigate this which are unstructured observations and semi-structured interviews. These 

methods were chosen to complement each other to produce the clearest results possible.  

The results show that teachers' awareness of  the mathematics that occur in the sandbox is of  

great importance. The teachers should be involved in the children´s sandbox play to participate 

and designate various mathematical concepts that appear. By teachers terms mathematics is made 

visible on the children. Artefacts found in the sandbox, such as buckets, shovels and forms are 

helpful to children's mathematical learning. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagogerna synliggör matematiken genom 

lek i sandlådan tillsammans med barnen. Två metoder har valts för att kunna undersöka detta 

vilka är ostrukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer. Dessa metoder valdes för 

att kunna komplettera varandra för att få fram ett så tydligt resultat som möjligt. 

I resultatet framgår det att pedagogernas medvetenhet om vilken matematik som sker i sandlådan 

har stor betydelse. Pedagogerna bör vara delaktiga i barnens sandlådelek för att vara med och 

benämna olika matematiska begrepp som förekommer i leken. Genom att pedagogerna 

benämner matematiken så synliggörs den för barnen. Artefakter som finns i sandlådan såsom 

hinkar, spadar och former är till god hjälp för barnens matematiska lärande. 

Nyckelord 
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1. Inledning 

Barnen möter redan i tidig ålder matematik och det är viktigt att matematiken redan då synliggörs 

för barnen för att de ska lära sig (Doverborg, 2006). Matematik finns på många olika ställen i 

förskolan och det är viktigt för barnen att få använda matematiken på olika sätt (Reis, 2011). I 

förskolan använder och utvecklar barnen sin matematiska förmåga i sin vardag genom leken där 

barnen kan utforska och upptäcka att bland annat räkna och använda volym, vikt och former på 

olika sätt (Björklund, 2012; Doverborg, 2006).  

Sedan förskolans läroplan reviderades 2010 fick matematiken en allt större betydelse och fyra nya 

strävansmål uppkom inom matematiken som pedagogerna ska sträva efter att varje barn får 

möjlighet att utveckla (Skolverket, 2010). Pedagogerna i förskolan bör därmed synliggöra 

matematiken för barnen och för att det ska ske krävs det att pedagogerna har kompetens och 

medvetenhet om matematik (Eriksson, 2010).  

Ämnet matematik har alltid intresserat mig i skolan och tack vare Emilsson (2014) väcktes tankar 

och nyfikenhet om att undersöka hur pedagogerna synliggör matematik genom lek i 

sandlådemiljön. Utifrån egna erfarenheter kan utevistelsen ibland anses innebära fri lek för 

barnen. Barn upplever, utforskar och använder hela tiden matematiken i olika situationer 

(Doverborg, 2006). Det är därför viktigt att undersöka hur fem pedagoger synliggör matematik i 

sandlådeleken då det står i förskolans läroplan att pedagogerna ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin matematikkunskap och det ska ske i alla miljöer på förskolan (Skolverket, 2010).  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagogerna synliggör matematiken genom 

lek i sandlådan tillsammans med barnen. 

1.1.2 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Vilken matematik gestaltas genom leken i sandlådan utifrån de observerade och 

intervjuade pedagogerna? 

 Använder de observerade och intervjuade pedagogerna sig av artefakter när de synliggör 

matematik i sandlådan? I så fall: vad, varför och på vilket sätt? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning. Den forskning som redovisats tidigare som utgår 

ifrån sandlådemiljön är hur barn lär utifrån sina egna perspektiv. Även forskning kring hur 

pedagogerna generellt arbetar med matematik i förskolan lyfts fram. Forskning kring vilken 

matematik som synliggörs i sandlådans miljö utifrån pedagoger har varit svårt att hitta men 

Haglind & Gunnarsson (2014) har tagits till hjälp för att hitta relevant litteratur. 

2.1 Matematik i förskolan 

Matematik är ett verktyg som underlättar vårt vardagsliv (Björklund, 2007). Den används dels för 

att lösa olika problem, men även vara till hjälp när kommunikation sker med andra. 

Matematik kan definieras på olika sätt, men i stort sett handlar matematik om att beskriva mätbara 

relationer i omvärlden. Siffror och talbegrepp är exakta beskrivningar, men också begrepp som lång, kort, 

stor eller liten är matematiska till sin karaktär. Barn har på så sätt en omfattande uppgift i att skapa mening 

och förståelse för matematiska begrepp och symboler som de möter i vardagen. (Björklund, 2009, s. 17) 

När barnen interagerar tillsammans i leken sker utveckling och lärande hos dem (Smidt, 2010). I 

interaktion till varandra löser barnen olika problem som kan uppkomma i leken och genom 

problemlösningen kan ett matematiskt lärande ske (Reis, 2011).  

I förskolan finns det en läroplan som ska genomsyra hela verksamheten och den första 

läroplanen för förskolan kom 1998 och reviderades 2010. Läroplanen för förskolan är ett 

styrdokument. Det finns fyra strävansmål inom matematik som förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar sin kunskap om och dessa är: 

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder,  

Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar 
av egna och andras problemlösningar. 

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband 
mellan begrepp. 

Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. (Skolverket, 2010, s.10) 

2.2 Pedagogernas roll för matematiklärandet 

För att barnen ska lära sig så mycket som möjligt genom leken är det av stor vikt hur 

pedagogerna tillmötesgår dem. När ska pedagogen vara aktiv i leken och när ska pedagogen inte 

delta aktivt i leken är av värde att som pedagog känna till och reflektera över (Johansson & 
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Pramling Samuelsson, 2006). Eriksson (2010) påvisar att pedagogerna bör synliggöra barnens 

matematik för att utveckling och lärande ska ske. För att synliggöra matematiken krävs det att 

pedagogerna har kompetens för att förmedla matematiken till barnen. Pedagogernas kompetens 

och medvetenhet har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Genom kunskapen som 

pedagogerna har blir pedagogerna medvetna om vilken matematisk kunskap som barnen lär i 

olika aktiviteter. De uttryck som barnen ger tas även tillvara av pedagogen om denne har god 

kompetens och är lyhörd (Bäckman, 2015; Franzén, 2014).  

2.3 Lekens betydelse för matematiklärandet 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2014) hänvisar till Johnson, Christie och Yawkey 

(1999) som säger att ordet lek är en svårdefinierad term och det finns många olika definitioner på 

det. Filosofen Ludwig Wittgenstein förklarar lek med att det kan liknas med ett rep som är 

hoptvinnat av många fibrer vilket innebär att olika delar sätts samman för att bilda en mer 

helhetlig bild. Det går därmed inte att förklara ordet lek klart och tydligt då det finns många olika 

definitioner kring ordet men med hjälp av de olika definitionerna som finns kan en större helhet 

förstås (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014).  

Johansson & Pramling Samuelsson (2007) skriver att leken är en viktig del för barnens utveckling 

och lärande. Barnen lär sig när de leker och lek och lärande är något som hänger ihop för barnen. 

Tidigare erfarenheter hos barnen används i leken och i interaktion med andra lär de sig utav 

varandra.  

”I leken lär sig barnen leva livet” (Persson Gode, 2011, s. 13). De allra yngsta barnen lär sig 

matematik, såsom mäta sig själv, genom att använda hela kroppen. Genom att använda kroppen 

som verktyg kan barnen få en tydligare bild av exempelvis hur högt något är om föremålet 

jämförs med barnets egen längd (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2001). Leken har betydelse 

för barnen genom att deras erfarenheter framhävs och i och med det så är leken 

meningsskapande för barnen. När barnen leker med varandra krävs det bland annat engagemang 

och fantasi ifrån varje individ, annars är det lätt att det barnet som inte deltar aktivt blir utanför 

och därmed missar den kunskap som kan läras i den leken (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2014). När barnen leker kan de ibland befinna sig i en fantasidiskurs. I fantasidiskursen 

menar Löfdahl (2002) att barnen utvecklar sitt kreativa tänkande, samband och berättelser 

tillsammans med andra barn. Det är i denna diskurs som barnen oftast utvecklar lekarna vidare i 
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interaktion till varandra. Löfdahl menar även att barnen ibland kan befinna sig i en realitetsdiskurs 

när de leker. En realitetsdiskurs befinner sig barnen i vardagliga handlingar när de leker där 

kommunikation är centralt men att leken inte utvecklas lika mycket som i fantasidiskursen. 

2.4 Matematiskt lärande i sandlådemiljön 

Persson Gode (2011) nämner att barnen ska uppmuntras till att vilja vara utomhus för att 

undersöka och experimentera. Förskolegården är anpassad till 1-5 åringar och då gäller det som 

pedagog att forma utomhusmiljön så att den inspirerar till lek och utforskande för alla barn. Även 

Franzén (2014) skriver om miljöns utformning på förskolan. Miljöns utformning kan få betydelse 

för hur pedagogerna agerar och hur delaktiga de är i barnens lek. Barnen ska erbjudas en miljö 

som inbjuder till lek. Förskolegården ska inbjuda barnen till lek men som pedagog bör man vara 

vaksam på hur barnen leker. Engdahl (2014) påvisar att utanförskap kan förekomma, speciellt ute 

på förskolegårdarna, i förskolan. Som pedagog kan man tro att alla barn interagerar med varandra 

när de exempelvis sitter och leker i sandlådan. I verkligheten kan det vara så att det är något barn 

som inte får vara delaktig i leken istället, även om barnet sitter med i sandlådan, och därmed kan 

lärandet som sker i interaktion med de andra barnen utebli även om man som pedagog tror att 

alla interagerar och lär av varandra. 

Artefakter ska erbjudas så att barnen inspireras till att utforska och experimentera och genom det 

får barnen kunskap (Franzén, 2014). Som pedagog gäller det att se till vad barnen är intresserade 

av och därefter försöka tillföra något material som kan vara intressant för att utmana barnen 

vidare och därmed även utveckla matematiklärandet (Björklund, 2012). Det behöver inte vara 

några stora saker som tillförs men till sandlådan kan det exempelvis vara att fylla på med 

köksredskap till leksakslådan för att inspirera till annan lek i sandlådan (Persson Gode, 2011). Var 

materialet förvaras har betydelse. Det ska förvaras på barnens nivå så att de ser vilket material 

som erbjuds till leken och att de då kan nå det själva (Granberg, 2007). Doverborg & Pramling 

Samuelsson (2001) tar upp vikten av att ta tillvara på det material som finns utomhus såsom 

stenar, pinnar, kottar och vatten för att bland annat sortera, jämföra och mäta med. 

Det är inte alltid som vi, både barn och pedagoger, är medvetna om att det är matematik som 

används i sandlådan. Matematiken förekommer så fort någon öser sand i en hink eller att någon 

benämner matematiska begrepp, till exempel tung, lika många, mindre än (Norén-Björn, 1993). 

Barnen lär sig matematiken genom att pedagogerna sätter ord på vad som sker i situationen 
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genom att benämna de matematiska termerna som förekommer såsom volym och vikt 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2001). 

Den stora hinken, fylld med sand är tung medan den lilla hinken fylld med sand är betydligt lättare. 

Barnen görs också uppmärksamma på att det blir en stor kaka av innehållet i den stora hinken och det 

blev en liten kaka av den lilla hinkens innehåll. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2001, s. 49) 

2.4 Sammanfattning av forsknings- och litteraturgenomgången 

Matematik förekommer nästintill överallt i förskolan men det gäller att som pedagog att 

synliggöra den för barnen. För att matematiken ska synliggöras för barnen bör pedagogerna ha 

god kompetens och medvetengöra matematiken som förekommer i olika situationer för barnen. I 

leken förekommer det interaktion mellan barn - barn och mellan barn – vuxen vilket leder till 

utveckling och lärande. Som pedagog är det viktigt att väga av när barnen vill leka själva och när 

de vill att en pedagog ska vara med. Det är viktigt att det finns eller tillförs material till sandlådan 

för att inspirera leken vidare vilket leder till utveckling och lärande. 

3. Teoretisk utgångspunkt 

I det här kapitlet presenteras en teoretisk utgångspunkt som kommer ligga till grund i studien och 

som ska hjälpa till att förstå resultatet. Bryman (2011) menar att utifrån den valda teoretiska 

utgångspunkt, sociokulturellt perspektiv, så har en tolkning skett av resultatet under studiens 

gång.   

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Studien utgår ifrån det sociokulturella perspektivet. I det sociokulturella perspektivet är kultur och 

den sociala interaktionen centralt och därför är det en bra utgångspunkt. Det kommer att hjälpa 

till att förstå resultatet utifrån olika samspel, kommunikationssätt och hur artefakter används i 

sandlådan.   

Det är den ryske psykologen Vygotskijs (1896-1934) tankar som är utgångspunkten i det 

sociokulturella perspektivet. Vygotskij betonar att lärande sker i interaktion med andra och 

därmed är lärandet socialt. Mediering är ett ord Vygotskij använde sig utav i det sociokulturella 

perspektivet vilket har att göra med att information förs från en person till en annan, både mellan 

barn – barn och mellan barn – vuxen. Interaktion med andra personer är en anledning till att vi 



 

7 

 

utvecklas och lär oss vilket sker i förskolan i bland annat sandlådemiljön (Smidt, 2010). 

”Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed 

färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap” (Säljö, 2000, s. 81). Mediering 

kan även förklaras med att det är något som utspelar sig mellan den som lär och begreppet som 

skall läras. På ett enklare sätt kan mediering beskrivas med att det är ett sätt att förstå med hjälp 

av olika kulturella redskap (Smidt, 2010). I sandlådeleken kan mediering kopplas till att barnet 

använder sig utav artefakter för att utveckla sin matematikkunskap. Genom att barnet samspelar 

med andra människor, bland annat i sandlådemiljön, ansåg Vygotskij att barnet fördes närmre ett 

annat ord som är centralt i det sociokulturella perspektivet, kultur. Kultur kan även nämnas vid 

kulturella redskap vilket innebär att vi lär genom olika sätt att kommunicera, olika 

kommunikationssätt sker bland annat genom olika artefakter och genom språket (Smidt, 2010). 

Språket är ett viktigt kulturellt redskap. Förskolan har en viktig roll för den sociala utvecklingen 

hos barnet då sociala utvecklingsmöjligheter finns. Kulturella redskap erbjuds även i förskolan 

som är centralt i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). Sandlådan är en bra miljö för att 

utveckla barnets språk samtidigt som matematikkunskap tillförs då samspel, både verbalt och 

icke-verbalt, sker mellan barn-barn och barn-vuxen. Kulturella redskap har därmed stor betydelse 

för att förstå världen och därmed är det viktigt att ge barnen möjlighet att använda språket i 

samspel med andra i förskolans alla miljöer, såsom sandlådemiljön, för att utveckling och lärande 

ska ske. 

Det sociokulturella perspektivet hör även samman med begreppet proximala utvecklingszonen. 

Proximala utvecklingszonen kommer ifrån att med och genom används utav barnen när de tänker 

med hjälp av de intellektuella redskapen så som språkliga uttryck i samspel med andra (Säljö, 

2000). Den proximala utvecklingszonen (närmaste utvecklingszonen är en annan benämning) har 

stor inverkan på pedagogiken då den lägger märke till barnets sociala utveckling (Smidt, 2010). 

Den ser inte endast den kunskap som barnet redan har utan vilken potential till kunskap som 

också finns (Säljö, 2000). Som pedagog i förskolan ska man därför vara uppmärksam och vara 

medveten om vad barnet kan lära sig och utmana barnet vidare till ny kunskap vilket sandlådan är 

en bra miljö för att detta ska ske. Genom att barnen interagerar med andra människor som har 

mer kunskap, både barn och pedagoger i förskolan, så tillför de sig ny kunskap (Säljö, 2000). Säljö 

(2000) betonar att människan befinner sig alltid i förändring och utveckling, vare sig man är barn 
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eller vuxen. ”Vi har i varje situation möjlighet att ta över och ta till oss – appropriera – kunskaper 

från våra medmänniskor i samspelssituationer” (Säljö, 2000, s. 119).  

4. Metodologisk ansats och val av metod 

I det här kapitlet presenteras val av metod, urval och genomförande av undersökningen. Här 

presenteras även de etiska överväganden som gjorts. Medvetenheten om validiteten och 

reliabiliteten genomsyras genom hela avsnittet. 

4.1 Metodval 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagogerna synliggör matematiken genom 

lek i sandlådan tillsammans med barnen.  

Studien är en kvalitativ studie. Det innebär att en kvalitativ ansats, som öppnar upp för 

observationer och intervjuer (Bryman, 2011), är lämplig för att få svar på frågeställningen. I 

studien har därför två metoder använts för insamling av empiriskt material: ostrukturerade 

observationer och semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna är ett bra komplement till 

observationerna (Kvale & Brinkmann, 2014) för att få ett så tillförlitligt och trovärdigt svar på 

studiens syfte. 

Syftet med en kvalitativ studie är att förstå och tolka det empiriska materialet, men inte att 

generalisera, förutsäga eller förklara (Bryman, 2011). Det handlar om att få en fördjupad 

förståelse för det fenomen man studerar (Stukát, 2005). 

Ostrukturerade observationer innebär att så detaljerat som möjligt anteckna/notera ned 

beteenden som sker i en viss miljö. I denna studie är observatören icke deltagande, vilket innebär 

att observatören sitter bredvid eller en liten bit bort för att påverka situationen så lite som möjligt 

(Bryman, 2011).  

Semistrukturerade intervjuer är en form av kvalitativa intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är 

en relativt fri intervjuform där vissa frågor har skrivits ned från början men det kan även 

uppkomma nya frågor under tiden som intervjun sker. Dessa två metoder har valts därför att 

båda är relativt flexibla och kan därmed anpassas efter hur situationen är (Stukát, 2005). 
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4.2 Urval 

Fem pedagoger har observerats och intervjuats vid var sitt tillfälle. Pedagogerna arbetar på två 

olika förskolor och kontakt togs med dem genom deras förskolechef  dit e-post skickades. I e-

posten framgick studiens syfte och en fråga om några pedagoger på deras respektive förskolor 

kunde vara intresserade av att delta i studien. Förskolecheferna svarade inom några timmar. Båda 

förskolecheferna var bekanta med personen som skulle genomföra undersökningen sedan innan 

men endast en av förskolorna var bekant sedan tidigare med observatören och den som 

intervjuat i undersökningen. Förskolorna ligger i samma kommun. Det var fem pedagoger som 

var villiga att ställa upp i undersökningen. På den ena förskolan där tre pedagoger deltog i 

undersökningen var pedagogerna ytligt bekanta av observatören sedan innan medan på den andra 

förskolan där två pedagoger observerades och intervjuades var pedagogerna helt okända. Innan 

observationerna och intervjuerna genomfördes förekom enbart kontakt med förskolecheferna 

genom e-post där plats, dag och tid bestämdes. Informationsbrev till vårdnadshavarna och 

missivbrev till pedagogerna skickades även ut genom förskolecheferna. Alla pedagoger som 

observerats och intervjuats är förskollärare och verksamma inom förskolan.  

De observerade och intervjuade personerna benämns i arbetet med fingerade namn. Förskolorna 

benämns även de med fingerade namn. 

Katrin, Signe och Sofia arbetar på var sin avdelning på förskolan Blåbär. På förskolan Grodan 

arbetar Agnes och Ester på var sin avdelning. 

4.3 Genomförande 

Undersökningen genomfördes i form av observationer och intervjuer för att kunna komplettera 

varandra för att få ett så autentiskt resultat som möjligt i studien. 

De fem observationerna och intervjuerna genomfördes på pedagogernas arbetsplatser för att de 

skulle känna sig trygga och därmed förhoppningsvis tillförlitliga svar (Stukát, 2005). 

Observationerna och intervjuerna genomfördes under tre dagar. All datainsamling har skett 

under förmiddagen. På förskolan Blåbär observerades och intervjuades pedagogerna under två 

dagar. Observationerna och intervjuerna har gjorts i anslutning till varandra så ena dagen 

observerades och intervjuades två pedagoger och den andra dagen observerades och intervjuades 

en pedagog.  
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På Grodans förskola genomfördes datainsamlingen under en dag där observationerna och 

intervjuerna skedde i anslutning till varandra, det vill säga att först observerades och intervjuades 

en pedagog och därefter den andra pedagogen. Att intervjuerna skedde i direkt anslutning till 

observationerna var för att lättare kunna knyta an till observationen ifall det uppkom något 

intressant under observationerna som var värdefullt att följa upp under intervjun. 

Innan observationerna och intervjuerna har börjat har de deltagande pedagogerna informerats 

om syftet med studien och hur observationerna och intervjuerna ska gå till, denna information 

hade även pedagogerna fått innan genom missivbrevet. Pedagogerna fick även skriva på en 

samtyckesblankett (se bilaga 1).  

Observationerna har genomförts i förskolornas sandlådor och de har tagit olika lång tid, alltifrån 

att någon pedagog inte befann sig i sandlådan alls under observationstillfället till att en annan 

pedagog befann sig i sandlådan uppemot 30 minuter. Detta tas vidare upp i resultatdelen. När 

observationerna genomfördes antecknades enbart data med hjälp av penna och papper medan 

när intervjuerna skedde spelades dessa in med hjälp av en iPad. Innan intervjuerna genomfördes 

frågades pedagogerna återigen om de samtyckte till att få intervjun inspelad med hjälp av en iPad, 

vilket alla samtyckte till. Intervjuerna har skett inomhus på förskolorna för att dels blev det lättare 

att spela in ljudet och dels för att pedagogerna skulle känna sig trygga. Ibland ville den 

intervjuade lämna sandlådemiljön och berättade allmänt om matematiken i förskolan och då fick 

intervjuaren styra tillbaka till sandlådemiljön. Intervjufrågorna hade inte tilldelats de intervjuade 

förskollärarna innan vilket Bryman (2011) påvisar kan ha betydelse för reliabiliteten i studien. På 

den ena förskolan genomfördes intervjuerna i ett litet mötesrum och på den andra förskolan 

skedde intervjuerna på en avdelning då alla andra befann sig ute. Alla intervjuer har därmed skett 

ostört ifrån andra ljud runt omkring vilket Stukát (2005) menar ger en trygghet för både den som 

intervjuar och den som blir intervjuad. Alla intervjuer har pågått ungefär lika lång tid, ca 12-15 

minuter. 

4.4 Intervjuguide 

En intervjuguide förbereddes innan intervjuerna genomfördes där relativt öppna frågor hade 

skrivits ned med utrymme för följdfrågor. En intervjuguide ska vara flexibel och därmed passar 

det bra till semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). 
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De inledande frågorna som framfördes var några bakgrundsfrågor om ålder, utbildning och hur 

länge de arbetat i förskolan bland annat. Lantz (2007) skriver att genom att ställa några 

faktabakgrundsfrågor så skapas ett klimat mellan intervjuaren och den intervjuade som är viktigt 

för bland annat tillit och trygghet mellan människorna. Huvudfrågorna för intervjun ställdes efter 

att bakgrundsfrågorna hade framförts.  

4.5 Databearbetningsmetod 

Transkribering utav det insamlade empiriska materialet har skett samma dag som observationen 

och intervjun har genomförts. Det skedde så snabbt som möjligt för att inte blanda ihop svaren. 

Efter observationerna har anteckningarna som skrevs ned renskrivits. Transkribering utav 

intervjuerna har skett genom att skriva ned allt som de intervjuade svarade under intervjun. 

Transkriberingen skrevs i talspråk men när pedagogerna har citerats i resultatdelen har de skrivits 

om till skriftspråk istället. Detta gjordes då Kvale & Brinkmann (2014) menar att citaten blir mer 

läsbara om de skrivs i skriftspråk. Bryman (2011) menar att under transkriberingen har tolkning 

påbörjats utifrån det empiriska materialet. När all transkribering var klar blev det lättare att kunna 

överskåda och analysera det empiriska materialet. Analysarbetet gick till så att allt det insamlade 

empiriska materialet har jämförts med varandra. Genom analysarbetet har ett resultat tolkats fram 

utifrån det empiriska materialet så noggrant så att studiens resultat är trovärdigt och tillförlitligt. 

Under analysarbetet utav transkriberingen har teman tolkats fram som passar in under 

frågeställningarna i studien.  

4.6 Etiska förhållningssätt 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer informerades deltagarna genom ett missivbrev 

innan om studiens syfte, frivilligheten att delta och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan (se bilaga 1). I missivbrevet framgick även önskemål om att få spela in intervjun och 

information om konfidentialiteten, vilket innebär hur materialet kommer att hanteras och 

förvaras. Här gavs även information om att fingerade namn kommer att användas 

(Vetenskapsrådet, 2002). Tillsammans med missivbrevet skickades en samtyckesblankett med för 

att få de deltagande pedagogernas godkännande. Vårdnadshavarna informerades genom ett 

informationsbrev som skickades ut till samtliga genom e-post med information om studiens syfte 

och att observationer kommer genomföras på deras barns förskola. Information om att det var 

pedagogerna och inte barnen som skulle observeras till studien framgick tydligt i 
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informationsbladet (se bilaga 2). Innan observationerna och intervjuerna genomfördes 

repeterades syftet och frivilligheten.  

4.7 Reliabilitet och validitet  

En kvalitativ studie har genomförts där reliabilitet och validitet har tagit hänsyn till. Detta innebär 

att studien ska vara så tillförlitlig och trovärdig att någon annan ska kunna undersöka likadant 

syfte och uppnå ungefär samma resultat. Noggrannheten har därmed haft stor betydelse vid 

undersökningstillfällena, transkriberingen och analysarbetet (Bryman, 2011; Johansson & 

Svedner, 2010).  
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5. Resultat och analys 

Studien har två frågeställningar där varje fråga har fått en egen rubrik i resultatredovisningen. 

Resultatet bygger på både observationerna och intervjuerna som genomförts i studien. 

Analysarbetet har genomförts genom att det empiriska materialet har jämförts med varandra där 

en tolkning gjorts som fört fram till kommande resultat. 

5.1  Matematik i sandlådelek 

De fem deltagande pedagogerna i studien ger många olika exempel på hur matematik gestaltas i 

sandlådan. Svaren är relativt lika och i tolkningen av resultatet har fyra underteman tagits fram – 

Barnens intressen, Pedagogens förhållningssätt, Matematisk inlärning och Matematik och språk.  

5.1.1 Barnens intresse 

Pedagogerna strävar efter att interagera med barnen i deras proximala utvecklingszon. Det 

handlar om att de utgår från barnens intressen och frågor och att barnen bjuds in till lek i 

sandlådan. Om barnen inte använder artefakterna som tänkt, är inte huvudsaker att leda barnen 

dit utan det ska ske om de är intresserade utav det. När pedagogerna bjuder in till lek, tar de fram 

olika saker som väckt intresse hos barnen. 

Att man får ta tillvara på vad barnen vill göra och spinna vidare på det och i det försöka få in småsaker 

inom matematik genom att benämna att det här är det. (Ester) 

Man hör barnen och utgår från deras frågor och lekar. (Signe) 

5.1.2 Pedagogens förhållningssätt 

Hur pedagogen förhåller sig till ämnet matematik beskrev alla pedagoger på ett eller annat sätt. 

De intervjuade och observerade pedagogerna lyfter fram att som pedagog behöver man vara 

medveten om matematiken som sker i just den situationen för att kunna synliggöra och 

medvetengöra den för barnen. Pedagogerna är eniga om att de behöver kommunicera och 

benämna de matematiska begreppen för att barnen ska utmanas vidare i sin proximala 

utvecklingszon. 

En av de intervjuade pedagogerna nämnde Lpfö 98 där hon påpekade att det som står i 

läroplanen om matematik är inga problem att få in i sandlådeleken. Som pedagog bör man 
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benämna matematiska begrepp som uppkommer i leken för barnen så att de förstår och därmed 

är interaktionen viktig och även språket har en stor betydelse för barnens lärande och utveckling.  

Bara man sätter ord på det själv så ser barnen matematiken som sker men jag måste se den först för att 

kunna visa på att det här är matematik. (Sofia) 

Som pedagog kan man använda sig av så många olika delar, du kan mäta, du kan jämföra, du kan ha 

taluppfattning, klassificering, sortering, ja du kan nog få in alla delar inom matematiken när du sitter i 

sandlådan beroende på dig som pedagog att föra in det eller att man hör barnen och utgår från deras 

frågor och lekar. (Signe) 

Matematik är överallt och det gäller att fånga den. (Katrin) 

Ibland finns det inte någon pedagog närvarande i sandlådeleken men de intervjuade pedagogerna 

nämner att ibland vill barnen leka själva i sandlådan. De intervjuade pedagogerna nämner även att 

deltagandet i sandlådeleken inte alltid hinns med på grund av bland annat personalbrist och andra 

arbetsuppgifter som behöver göras. Det betyder inte att barnen inte lär sig något i sandlådeleken 

när inte någon pedagog är närvarande utan då interagerar barnen med varandra och ett lärande 

sker. 

Jag tänker att man behöver vara mer närvarande i sandlådeleken än vad man är. Att man inte låter barnen 

sitta där utan man uppmärksammar vad de gör och beroende på vilken ålder att man utmanar till att tänka 

att vad kan man göra mer än att bara gräva i sanden och försöka få dem att komma vidare i leken. (Agnes) 

5.1.3 Matematikinlärning  

När observationerna tolkades upptäcktes att färger benämndes ofta genom ”vilken färg har du på 

din spade?” (Ester). Volym, taluppfattning och lägesord var andra områden som 

uppmärksammades under observationstillfällena. Dessa områden förs även fram av pedagogerna 

i intervjuerna och de beskriver att de försöker uppmuntra till att lära och diskutera i 

sandlådeleken. Geometri, vikt och mönsterläggning kan även förekomma i sandlådeleken om 

barnen visar intresse för det. Pedagogerna visar därmed att det kulturella redskapet språk har stor 

betydelse för barnens matematikinlärning. Med hjälp av språket sker diskussioner, och därmed 

även interaktion till andra, där matematik förekommer. 

Vad som lärs i sandlådan kan vara former, jag tänker hinken är en cirkel, det kan vara färger, mycket och 

lite; det får plats mycket sand i en hink och lite sand i en hink. Hinken kan vara tung om den har mycket 

sand och den kan vara lätt. (Agnes) 
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5.1.4 Matematik och språk 

Språket medierar matematiken. Det visar pedagogerna genom att bland annat uppmuntra barnen 

till att benämna olika färger som fanns i sandlådan både på svenska och engelska beroende på 

barnets ålder och proximala utvecklingszon. I den situationen ansåg pedagogen att det skedde 

både matematikutveckling och språkutveckling vilket även Signe påvisade i sin intervju: 

Matematiken och språket hänger tillsammans tycker jag så att jobbar vi med språket så jobbar vi med 

matematiken och även tvärtom i alla miljöer och sandlådan är en bra miljö till det. 

5.2 Användning av artefakter i sandlådeleken för matematiskt synliggörande 

När de observerade och intervjuade pedagogerna använder och beskriver användandet utav 

artefakter i sandlådeleken framträder det två tydliga underteman – Artefakter som alltid finns i 

sandlådan och Artefakter som tillförs till sandlådan. 

5.2.1 Artefakter som alltid finns i sandlådan 

Vid observationstillfällena interagerade pedagogerna med barnen i sandlådan. Artefakter som 

användes var spadar, hinkar och olika former för att synliggöra matematiken. Artefakterna som 

användes benämndes ofta med vilken färg den hade, om den var stor, liten eller vad det var för 

form den hade. Tyngd var även något som tillämpades vid ett tillfälle. Pedagogerna var överens 

om att många av de artefakter som används för att synliggöra matematik i sandlådan är de 

leksaker som redan finns i sandlådan såsom hinkar, spadar, former men även olika fordonstyper 

och sandkvarnar.   

Jag använder mycket hinkar och spadar men även de olika former som finns i sandlådan. Vi har olika 

bokstäver ute i sandlådan som barnen tyckt vart kul där de skrivit sina namn. (Ester) 

5.2.2 Artefakter som tillförs till sandlådan 

Under observationerna tillfördes inga andra artefakter än de som redan fanns i sandlådan. Pinnar 

och stenar som redan fanns i sandlådan användes och under intervjuerna nämndes naturmaterial 

som en artefakt som gärna tillförs till sandlådan om barnen är intresserade utav det. Vatten är 

annat som nämns i intervjuerna som något som ofta tillförs till sandlådan för att bland annat 

hälla och göra hav av där det kan finnas stora och små hajar i. 

Barnen använder sig utav pinnar, stenar och kottar, naturmaterial alltså. Pinnarna kan användas till att 

sätta ljus i tårtan när de bakar. Då får du in hur många ljus får du nu då du fyller så många år. (Sofia) 
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Några pedagoger nämner att ”inomhusmaterial” inte så ofta plockas ut i sandlådan. Artefakter 

som tas ut inifrån hamnar oftast vid något bord istället. De intervjuade pedagogerna vet inte 

varför ”inomhusmaterialet” inte hamnar i sandlådan utan att materialet istället oftast hamnar vid 

något bord även om tanken från början var att det skulle till sandlådan. Pedagogens medvetenhet 

om att tillföra ”inomhusmaterial” till sandlådan nämns som en möjlig orsak. Det är inte alltid att 

man som pedagog tänker på att tillföra ”inomhusmaterial” till sandlådan utan att det materialet 

tillförs oftast till borden som finns utomhus istället. 

Det är möjligtvis om barnen frågar hur lång den är som jag hämtar en linjal eller ett måttband spontant 

men det är inget som finns där ute och därför som pedagog tänker man nog inte på att använda just det 

materialet. (Signe) 

5.3 Resultatsammanfattning 

5.3.1 Vilken matematik gestaltas genom leken i sandlådan utifrån de observerade och 

intervjuade pedagogerna? 

Uppfattningen om vilken matematik som gestaltas i sandlådeleken är relativt lika utifrån de 

observerade och intervjuade pedagogerna. Pedagogernas förhållningssätt till matematiken har 

betydelse för hur pedagogerna synliggör matematiken för barnen i sandlådan. Matematikkunskap 

lärs genom interaktion till andra människor i sandlådan där barnets proximala utvecklingszon har 

betydelse. Interaktion sker både mellan barn – barn och barn – vuxen. 

Färger, former, antal, vikt och volym är något som ofta används i sandlådeleken enligt de 

intervjuade och observerade pedagogerna. Endast en pedagog kopplar matematiken till de 

strävansmål om matematiken som står i Lpfö 98 men de andra pedagogerna nämner flera utav 

orden som benämns i läroplanen kring matematik såsom form, antal och mätning. Fyra 

huvudkategorier framträder inom vilken matematik som förekommer i sandlådan – Barnens 

intresse, Pedagogens förhållningssätt, Matematikinlärning och Matematik och språk.   

5.3.2 Använder de observerade och intervjuade pedagogerna sig av artefakter när de 

synliggör matematik i sandlådan? I så fall: vad, varför och på vilket sätt? 

Artefakterna som alltid finns i sandlådan såsom hinkar, spadar, former och olika fordonstyper är 

de artefakter som används mest i sandlådeleken för att synliggöra matematiken. Detta påvisas 

både i intervjuerna och observationerna. I intervjuerna nämner pedagogerna att naturmaterial 
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tillförs till sandlådan men det är inte så vanligt att andra artefakter tillförs dit. Naturmaterial, och 

de leksaker som redan finns i sandlådan används bland annat för att synliggöra matematik genom 

att till exempel räkna, hälla och samtala om. Därmed har det kulturella redskapet språk en stor 

betydelse för barnens utveckling och lärande. Några pedagoger nämner även att de skulle vilja bli 

bättre på att tillföra andra artefakter till sandlådan men att det inte är alltid man som pedagog 

tänker på att tillföra andra artefakter än vad som redan finns. 
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6. Diskussion 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagogerna synliggör matematiken genom 

lek i sandlådan tillsammans med barnen.  

Två kvalitativa forskningsmetoder användes till studiens genomförande, ostrukturerade 

observationer och semistrukturerade intervjuer. Urvalet bestod av fem förskollärare. Hänsyn till 

etiska aspekter har tagits genom att deltagarna informerades om studiens syfte, frivilligheten att 

delta, anonymitet och information om konfidentialitet d.v.s. hur materialet kommer att hanteras 

(Vetenskapsrådet, 2002). Observationerna och intervjuerna genomfördes och därefter skedde 

transkribering där analysarbetet påbörjades vilket så småningom ledde till att olika teman till 

resultatdelen uppkom. 

Resultatet i studien visar att de observerade och intervjuade pedagogerna är eniga om att 

pedagogens medvetenhet om matematiken i sandlådan har betydelse för vilken matematik som 

synliggörs där. De artefakter som finns i sandlådan från början, såsom hinkar och spadar, är 

något som används för att synliggöra matematiken. Artefakter som tillförs till sandlådan är inte så 

vanligt mer än naturmaterial och vatten enligt de intervjuade pedagogerna men att det är något 

som de vill förbättra.    

I följande avsnitt diskuteras metodvalen som gjorts i studien och även en resultatdiskussion förs 

fram utifrån syftet och frågeställningarna till studien. Resultatdiskussionen tar även utgångspunkt 

utifrån den teoretiska utgångspunkt som valts till studien, det sociokulturella perspektivet. 

6.1 Metoddiskussion 

Kvalitativ forskningsmetod valdes för att det är en metod som är tolkningsbar som därmed 

passade bra in till studiens syfte (Bryman, 2011). Studien genomfördes med hjälp av två olika 

datainsamlingsmetoder, ostrukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer. Både 

ostrukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer valdes då de passar bra till 

kvalitativa studier och för att jag ville få möjligheten att jämföra metodernas svar med varandra 

om det visade ungefär samma resultat eller inte. Observationer är även ett bra komplement till 

intervjuer för att se om svaren som fås in från intervjuerna stämmer överens med vad 

observationerna visat (Stukát, 2005). 
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Observationerna var ostrukturerade där jag var icke-deltagande men jag satt ändå med i 

sandlådan en bit bort. Därmed kan jag ha påverkat hur pedagogerna har förhållit sig till 

matematiken i sandlådan, då de visste om vad syftet med undersökningen var innan (Stukát, 

2005). Eftersom jag enbart observerade varje pedagog vid var sitt tillfälle var jag medveten om att 

det inte var säkert att pedagogen skulle befinna sig i sandlådan under observationstillfället, vilket 

skedde vid ett tillfälle. Det kan även vara så att pedagogerna har befunnit sig i sandlådan vid 

observationstillfället enbart för att de visste att de skulle bli observerade och att de visste om 

syftet med studien innan. 

Intervjuguiden som skrevs innan intervjun valde jag att inte skicka ut innan då jag ansåg att 

pedagogerna då dels visste vad jag ville observera och de kunde påverkas utav det. En annan 

anledning till att de inte skickades ut var att de då kunde diskutera med varandra hur de arbetar 

med matematiken i sandlådan men jag ville enbart få kunskap om hur den enskilda pedagogen 

synliggör matematiken i sandlådan. Detta anser jag hör till reliabiliteten till studien vilket Bryman 

(2011) skriver om. Han menar att vilken tillförlitlighet som intervjuerna har gett kan ha påverkats 

av bland annat att pedagogerna inte fick intervjuguiden innan. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats för att de skulle känna sig trygga. 

(Stukát, 2005). Lantz (2007) betonar att genom att inleda med några bakgrundsfrågor i 

intervjuerna, vilket jag gjorde, så känner oftast den intervjuade en tillit till den som intervjuar. 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av en iPad vilket kan ha påverkat hur pedagogerna har 

svarat även om de innan intervjuerna gav samtycke till att intervjun fick spelas in. Detta styrks av 

Stukát (2005) som menar att genom att spela in intervjuerna kan det påverka hur de intervjuade 

pedagogerna svarar. Jag valde att spela in intervjuerna ändå då det finns fördelar med det som 

uppväger. Inspelningarna har underlättat för mig vid transkriberingen då jag kunnat lyssna flera 

gånger och verkligen fått med allt som sägs. I och med att jag kunnat lyssna flera gånger har jag 

varit noggrann för att få en så tillförlitlig undersökning som möjligt vilket kan kopplas till 

reliabiliteten och validiteten i studien (Bryman, 2011; Johansson & Svedner, 2010). Efter 

transkriberingen har ett aktivt val gjorts utifrån min egen tolkning att inte använda allt det 

empiriska material som samlats in till resultatet. Det empiriska material som inte var relevant för 

studiens syfte har inte används.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet utav studien visar att pedagogernas medvetenhet har stor betydelse för hur 

matematiken synliggörs i sandlådan. Pedagogerna i studien menar att barnen lär sig i interaktion 

med andra, både pedagoger och andra barn, som nämner olika matematiska begrepp i 

sandlådeleken. Att det matematiska lärandet sker i sociala sammanhang kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivet där lärandet sker i interaktion med andra (Smidt, 2010). Både 

Bäckman (2015) och Franzén (2014) tar upp vikten av pedagogernas medvetenhet. 

Medvetenheten hos pedagogerna leder till att barnen lär och utvecklar sin matematiska kunskap 

vilket kan förstås genom den proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen 

menar att man ser vilken potential som barnet har att lära sig och då är pedagogens medvetenhet 

och närvaro av betydelse för att utmana och inspirera vidare så att barnet utvecklar sitt lärande 

(Säljö, 2000). Pedagogernas medvetenhet kring hur matematiken i sandlådeleken synliggörs 

behöver lyftas fram genom fler studier då Skolverket (2010) har med strävansmål om matematik 

som ska genomsyra hela verksamheten och därmed även i sandlådemiljön. 

Den matematikkunskap som barnen lär sig i sandlådan utifrån de observerade och intervjuade 

pedagogerna är bland annat volym, vikt, former och antal. Genom interaktionen som sker i 

sandlådeleken, både mellan barn-barn och mellan barn-vuxen, så utvecklar barnen sitt språk 

samtidigt som diskussioner kring matematik förekommer påvisar de deltagande pedagogerna och 

därmed medierar språket matematiken (Smidt, 2010). Dessa kunskaper om volym, vikt, former 

och antal kan kopplas till strävansmålen om matematik som finns i Lpfö 98 (Skolverket, 2010). 

Barnets interaktion med andra människor är något som Vygotskij framhäver mycket i det 

sociokulturella perspektivet då han anser att man lär av varandra. Då behöver barnet få möjlighet 

att interagera med andra människor, både barn och vuxna, som har annan kunskap än vad barnet 

redan har för att utveckla sin språk- och matematikkunskap (Smidt, 2010). 

Artefakter som framförallt används är enligt de intervjuade pedagogerna det som redan finns i 

sandlådan såsom hinkar, spadar, former och olika fordon. Dessa artefakter är till god hjälp för att 

framhäva matematiken bland annat genom att benämna artefakternas färger och ösa sand från en 

hink till en annan där volym och vikt benämns vilket även Doverborg & Pramling Samuelsson 

(2001) lyfter fram. Naturmaterial var något som gärna tillfördes till sandlådan enligt de 

intervjuade pedagogerna. Med hjälp av artefakterna interagerar barnen och de lär därmed av 

varandra och därför anser jag att det är viktigt att barnen erbjuds olika sorters artefakter i 
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sandlådan för att uppmuntra till utveckling och lärande. Artefakter har stor betydelse för 

utveckling och lärande i det sociokulturella perspektivet. När artefakter används kan 

kommunikation ske mellan barn-barn och barn-vuxen vilket leder till utveckling och lärande 

(Smidt, 2010). Om artefakterna uteblir i sandlådan kan det, enligt mig, kanske leda till att 

diskussionerna uteblir i sandlådeleken då artefakterna har stor betydelse för att kommunikation 

och lärande ska ske mellan människor (Smidt, 2010).  

6.3 Slutsats och Vidare forskning 

Matematik är något som nästintill alltid pågår i sandlådeleken men det är inte alltid vi, både barn 

och vuxna, är medvetna om det. Därför är det av vikt att som pedagog medvetengöra 

matematiken för barnen när den sker i sandlådan genom att bland annat benämna de 

matematiska begreppen som förekommer i just den situationen i sandlådeleken. Därmed har 

studien betydelse för pedagogernas yrkesutövning i förskolan då matematik ska genomsyras i hela 

förskoleverksamheten. 

Under arbetets gång har nya tankar väckts kring matematiken i sandlådan. Det skulle vara 

intressant att observera och intervjua barn om matematik i sandlådan för att kunna jämföra med 

pedagogernas tankar. Intressant skulle även vara att göra en longitudinell studie där pedagogerna 

observeras under en längre tid och vid flera tillfällen för att se om det skiljer sig åt mot när de 

endast observeras vid ett tillfälle. Det skulle även vara intressant att undersöka om synen på 

matematik i sandlådan utifrån pedagogerna skiljer sig åt beroende på vart man befinner sig i 

Sverige. 
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Bilaga 1 – till pedagogerna 

Hej! 

Mitt namn är Frida Andersson och jag går sjätte terminen på förskollärarprogrammet vid 

Karlstads Universitet. Som en del av denna termin ska jag skriva ett examensarbete som 

handlar om matematik i förskolan. Jag är intresserad av att få mer förståelse för hur pedagoger 

synliggör matematik i sandlådemiljön.  

Studien kommer att genomföras genom observationer och intervjuer. Jag önskar att få 

observera och intervjua dig om hur du synliggör matematiken i sandlådemiljön.  

Jag avser att göra observationer vid er utevistelse och intervjuer under perioden vecka 16 – 17 

förutsatt att det skulle fungera för er. Observation genomförs gärna först under tiden er 

utevistelse sker för att sedan följas upp med intervju, vilken beräknas ta max 30 minuter. Jag 

kommer föra anteckningar under tiden och under intervjun skulle jag uppskatta om jag även 

fick använda diktafon. Det är endast jag och min handledare, Lena Forslund, som kommer att 

ha tillgång till dokumentationen och när mitt arbete sedan är godkänt kommer all 

dokumentation att förstöras. Studien är konfidentiell, vilket innebär att allt jag ser och hör 

stannar hos mig. Studien kommer att vara anonym och därmed kommer fingerade namn att 

anges i mitt slutgiltiga arbete.  

Examensarbetet kommer att kunna läsas på nätet genom Karlstads Universitets bibliotek. 

Det är frivilligt att delta i undersökningen och jag vill även att ni skall vara informerade om 

att ni när som helst kan avbryta ert deltagande utan att ge någon förklaring.  

Har ni några frågor så kontakta mig eller min handledare. Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Frida Andersson   Lena Forslund 

Telefonnummer: xxx – xxx xx xx  xxx – xxx xx xx 

Mail: xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx



 

 

 

Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av informationsbrevet om undersökningen kring hur matematik synliggörs i 

sandlådemiljön. 

Min underskrift innebär att: 

 Jag samtycker att undersökningen får behandla mina svar genom databehandling. 

 Jag är införstådd med att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande i undersök-

ningen utan förklaring. 

 

 

Ort och datum 

 

Namn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 – till vårdnadshavare 

Hej! 

Mitt namn är Frida Andersson och jag går sjätte terminen på förskollärarprogrammet vid 

Karlstads Universitet. Som en del av denna termin ska jag skriva ett examensarbete som 

handlar om matematik i förskolan. Jag är intresserad av att få mer förståelse för hur pedagoger 

synliggör matematik i sandlådemiljön.  

För kännedom kommer jag att befinna mig på ert barns förskola under några tillfällen vecka 

16 och 17 för att göra en undersökning till mitt examensarbete. Undersökningen kommer att 

ske genom observationer av pedagogerna för att undersöka hur de synliggör matematik i 

sandlådemiljön. Anteckningar kommer att föras under observationerna men inga namn 

kommer att anges för att deltagarnas identitet inte ska kunna identifieras. Dokumentationen 

sker enligt Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska riktlinjer som gäller vid forskning. All 

insamlad dokumentation kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. 

Jag ska alltså inte observera era barn utan fokus ligger på hur pedagogerna synliggör 

matematik i sandlådemiljön. Jag har fått tillåtelse från förskolechef att genomföra 

undersökningen.  

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Frida Andersson 

Telefonnummer: xxx – xxx xx xx 

Mail: xxxxxxxxxx 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 – intervjufrågor 

Intervjufrågor 

 Kön? 

 Ålder? 

 Utbildning? 

 Kompetensutveckling? 

 Hur länge har du arbetat inom förskolan?  

 Varför valde du att arbeta i förskolan? 

 Positivt respektive negativt med arbetet? 

 Berätta om vad du tänker kring matematik i sandlådan 

 Hur synliggör du matematik i sandlådan? 

 Vilken matematikkunskap tänker du att barn kan tillägna sig i sandlådan? 

 Använder du några (artefakter) material, verktyg etc. i sandlådan för att synliggöra mate-

matik? 

 Om ja, i så fall: vad, varför och på vilket sätt används artefakterna? 

 Är det något mer du vill tillägga innan vi avslutar? 

 

 

 

 

 

 


