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Mari Andersson & Monica Sjölund. (2014). Sandlådan – en plats för förskollärares 

matematikundervisning? Examensarbete i didaktik. Förskollärarprogrammet. Akademin för utbildning 

och ekonomi. Högskolan i Gävle.  

 

Sammanfattning 
Det här examensarbetet handlar om förskolans sandlåda som undervisningsmiljö i 

matematik samt vilka uppfattningar förskollärare har gällande undervisning och då 

främst matematikundervisning i förskolan. I denna studie har vi undersökt om 

förskollärare använder förskolans sandlåda i sin undervisning, för att stimulera och 

vidga barns förståelse och lärande i matematik. I Skollagen (2 kap. 13§) står det att 

undervisning i förskolan skall bedrivas av förskollärare. Detta innebär att förskollärare 

behöver reflektera kring vad undervisning i förskolan innebär samt över hur de förhåller 

sig till undervisningsuppdraget. Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) anger olika 

lärandemål, däribland matematik, och att förskolläraren ansvarar för att barnen 

stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling.   

 

Genom observationer har vi undersökt om förskollärare deltar vid barns lek i sandlådan, 

och om de genom språklig kommunikation riktar barns uppmärksamhet mot något 

matematiskt innehåll. Observationerna har därefter följts upp med intervjuer, där vi 

jämfört det vi observerat med förskollärares egna uppfattningar. I intervjuerna har 

förskollärarna fått berätta om hur de uppfattar begreppet undervisning i förskolan, hur 

de uppfattar sitt undervisningsuppdrag, vad matematikundervisning i förskolan innebär 

samt hur de upplever sandlådan som undervisningsmiljö.  

 

De teoretiska utgångspunkterna i detta examensarbete är det didaktiska perspektivet och 

sociokulturella perspektivet.  I examensarbetet behandlas undervisning utifrån 

didaktikens frågeställningar vad, varför, hur, när, och med vem och vi granskar 

förskollärares arbete utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

 

Studiens resultat visar att förskollärare sällan använder sandlådan som 

undervisningsmiljö. De lyfter fram att matematikundervisning främst sker inomhus, i 

såväl spontana som planerade situationer. Då matematikundervisning bedrivs utomhus 

sker den till största del i andra miljöer än i sandlådan. Vidare visar studiens resultat att 

förskollärares närvaro vid barns lek i sandlådan, inte automatiskt innebär att de är aktiva 

och delaktiga i att rikta barns uppmärksamhet mot ett matematiskt innehåll. I studien 

framkommer även att det råder ett kunskapsglapp i forskningen då det gäller 

förskollärares undervisning i en miljö så som sandlådan och att detta är ett outforskat 

område.   

 

Nyckelord: Förskola, förskollärare, matematik, sandlåda, undervisning, utomhusmiljö. 
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Inledning 
Om ett barn inte kan lära sig på det sätt vi undervisar, kanske 

vi ska undervisa på det sätt som barnet lär sig på (Estrada, 

1696-1760). 

Vi har under vårt arbete i olika förskolor inklusive verksamhetsförlagd utbildning 

observerat en brist gällande hur förskolans sandlåda används som undervisningsmiljö. 

Eftersom läroplan för förskolan (Skolverket, 2010a) anger att verksamheten skall ge 

utrymme för lärande såväl inomhus som utomhus, så blir utemiljöns möjlighet i 

undervisningen viktig att reflektera över för att se hur den kan användas för att uppnå 

läroplansmålen. Enligt läroplanen är matematik ett av de ämnesområden som ingår i 

förskolans undervisning. Undervisningen i förskolan skall utgå från barns lek, lust, 

intresse och nyfikenhet och barns lek i sandlådan kan då bli en möjlighet för 

förskollärares matematikundervisning. En stor utmaning som förskollärare ställs inför 

då det gäller undervisning är att omsätta teoretisk ämneskunskap i praktik. I sandlådan 

kan matematiska ord och begrepp synliggöras, prövas och undersökas. Genom detta kan 

teori omsättas till praktik, då man utgår från förskollärares undervisningsperspektiv, och 

från praktik till en teoretisk förståelse, då man utgår från barns lärandeperspektiv. 

På de allra flesta förskolegårdar finns det en sandlåda vilket enligt vår långa 

arbetslivserfarenhet är en plats som förskollärare sällan reflekterar över. Den bara finns 

där och är något som tas förgivet. Vi har under vårt arbete inom förskolan erfarenhet av 

att förskollärare oftast ser sandlådan som en plats för barns fria lek där de låter barn leka 

själv utan vuxens aktiva deltagande. Sandlådan verkar sällan användas som 

undervisningsmiljö. Eftersom vi båda är intresserade av hur förskolans utomhusmiljö 

kan användas i undervisningssyfte och även sett sandlådans potential för undervisning 

inom matematik, har vi valt att undersöka detta område. 

Enligt Skollagen (2 kap. 13§) ansvarar förskolläraren för den undervisning som hon 

eller han bedriver i förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). I riktlinjerna i läroplan 

för förskolan (Skolverket, 2010a) anges att förskolläraren ansvarar för att arbetet i 

barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättning för utveckling och lärande samt 

får uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nytt. Undervisningsuppdraget 

kan upplevas svåröverskådligt och komplicerat vilket innebär att förskollärare behöver 

reflektera kring hur de förhåller sig till begreppet undervisning och den undervisning de 

bedriver. I läroplanen anges många mål som förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar och det är förskollärarens ansvar för att så sker. Detta innebär att 

förskollärares kompetens, medvetenhet och förhållningssätt till undervisningsuppdraget 

har stor betydelse för vilken verksamhet barnen erbjuds och för deras möjligheter till 

lärande och utveckling. 

  



 

6 

 

I Skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att förskolan ska främja barns 

utveckling och lärande. Förskolan har som uppdrag att lägga grunden för ett livslångt 

lärande, vilket även betonas i förskolans läroplan (Skolverket, 2010a). I läroplanen står 

det att verksamheten ska utgå från barnens intressen och behov, där deras lust att lära 

genom lek, utforskande och socialt samspel skall utgöra grunden för den pedagogiska 

verksamheten. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Detta är det som förskollärare ska 

förhålla sig till och utgå ifrån i undervisningen. 

Då det gäller läroplansmålet för matematik, är det förskollärares ansvar att barnen 

stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling. Målet är att barnen utvecklar sin 

matematiska förmåga bland annat genom att undersöka, urskilja och använda olika 

tekniker, material och redskap. I läroplanen betonas att lek och lärande skall ske såväl 

inomhus som utomhus (Skolverket, 2010a). Sandlådan utgör en del av förskolans 

utomhusmiljö och har ofta en central placering vilket gör att barn gärna sitter där och 

leker. 

Sand är ett mångsidigt material som kan kombineras med andra objekt och vår 

erfarenhet är att sand är ett material som lockar barn till lek och utforskande. Detta kan, 

enligt vår mening, göra sandlådan till en möjlig plats för förskollärares undervisning i 

matematik. Det är mot denna bakgrund som vi vill undersöka huruvida förskollärare tar 

tillvara på sandlådan som lärandemiljö i matematikundervisning. 

Centrala begrepp 
 

I vår studie har vi valt att fokusera på förskollärares matematikundervisning utomhus i 

förskolans sandlåda. Centrala begrepp i studien är förskola, förskollärare, matematik, 

sandlåda, undervisning och utomhusmiljö. I följande avsnitt kommer vi in på vad dessa 

begrepp står för. 

Förskola 

Med förskola menas den utbildning och omsorg som anordnas för barn mellan 1-5 år, då 

vårdnadshavare studerar eller förvärvsarbetar. Förskolan är det första steget i det 

svenska utbildningsväsendet. Vårdnadshavare har rätt till förskoleplats även då de är 

arbetslösa eller föräldralediga. Förskoleverksamhet anordnas av kommun eller enskild 

aktör men kommunen har huvudansvar för all förskoleverksamhet. Förskolans 

verksamhet styrs av Skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010), Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2010a) samt kommunala och lokala verksamhetsplaner och 

styrdokument. Förskolans läroplan anger olika mål som skall strävas emot. I läroplanen 

står det att verksamheten ska utmana och stimulera barns utveckling och lärande samt 

lägga grunden för det livslånga lärandet. Det betonas att verksamheten skall vara 

lärorik, trygg och rolig, där omsorg, omvårdnad, fostran och lärande skall bilda en 

helhet. 
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Förskollärare 

I studien benämns både förskollärare och lärare men i samtliga fall är det förskollärare 

som menas. Vi har använt begreppet lärare i arbetet för att förenkla skrivandet i bland 

annat resultatdelen. Vi menar att båda begreppen är användbara men då begreppet lärare 

används behövs en förklaring till att det gäller lärare på förskola. Detta blir dock för 

långt att skriva varje gång och därför har vi valt att endast skriva lärare. 

Matematik 

Med detta menas den matematik som skrivs fram i förskolans läroplan. Det handlar om 

hur barns grundläggande förståelse för matematiska ord, begrepp och fenomen kan 

utvecklas och stimuleras genom förskollärares didaktiska överväganden. Detta gäller i 

samspel mellan barn och förskollärare i både planerade och oplanerade aktiviteter. 

Sandlåda 

Med sandlåda avses den sandlåda som finns utomhus på förskolegården. 

Undervisning 

 

Med detta begrepp menas då förskollärare riktar barns uppmärksamhet mot något 

specifikt, i detta fall mot matematik. Det handlar om den undervisning som 

förskollärare ansvarar för, enligt Skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) samt 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010a) och de målinriktade processer som 

förskollärare ska förhålla sig till. 

Utomhusmiljö 

Med begreppet utomhusmiljö menas förskolans utomhusmiljö, alltså förskolans gård. 

Syfte och frågeställningar 
 

Studiens syfte är att undersöka vilka uppfattningar förskollärare har av sin undervisning 

i matematik samt hur de uppfattar matematikundervisning utomhus, i en begränsad 

miljö som sandlådan. Vi har även valt att undersöka huruvida förskollärares 

uppfattningar av sin aktivitet vid barns lek i sandlådan, genom fysisk närvaro och 

språklig kommunikation, stämmer överens med det vi kan se genom observation. 

Frågeställningar 

 Hur uppfattar förskollärarna begreppet undervisning? 

 Hur uppfattar förskollärarna sin undervisning i matematik? 

 Används sandlådan som undervisningsmiljö i matematik? I så fall, på vilket 

sätt? 

 Vilka uppfattningar har förskollärarna av materialets betydelse för undervisning 

i sandlådan?  



 

8 

 

Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet redovisas de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för detta 

examensarbete. Presentationen utgår från ett didaktiskt och sociokulturellt perspektiv. 

Didaktik 

Ordet didaktik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ”undervisa”, ”lära”, 

”att tillägna sig” (www.skolverket.se). Didaktik handlar om att analysera 

inlärningssituationer, utifrån frågeställningarna: vad skall läras ut, varför skall det läras 

ut, hur skall det läras ut och för vem skall det läras ut? Utifrån detta beslutas sedan om 

hur undervisningen skall bedrivas (www.wikipedia.se). Smidt (2010) menar att didaktik 

är läran om undervisning och kan definieras som vetenskapen om hur olika faktorer 

påverkar skolans innehåll och undervisning.  

Enligt Jank och Meyer (1997) handlar didaktik om frågeställningarna vad, varför, hur, 

när, med vem man skall lära sig. De anser att dessa frågor ligger till grund för att lärare 

skall kunna handla målinriktat i sin undervisning. Szczepanski (2007) menar att 

didaktik handlar om konsten att lära andra och att den undervisning som lärare bedriver 

innefattar både teoretiska och praktiska, vetenskapliga och vardagliga kunskaper. 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) påpekar att didaktik kan 

förklaras som konsten att peka ut något för någon. De menar att förskolans didaktik 

handlar om att saker pekas ut och därmed synliggörs för barnen. Didaktik behandlar och 

belyser inlärningens teori och undervisningens praktiska överväganden. I vår studie 

handlar didaktik om att problematisera undervisning och lärande i förskolan. 

Problematiseringen i denna studie innehåller följande didaktiska frågor: 

Vad ska barnet lära sig? 

Varför ska barnet lära sig? 

Hur ska barnet lära sig? 

När ska barnet lära sig? 

Med vem ska barnet lära sig?  

Var ska barnet lära sig? 

Genom de didaktiska frågeställningarna kan verksamhetens innehåll i förskolan 

granskas och reflekteras över. Dahlgren och Szczepanski (2004) poängterar vikten av att 

använda didaktikens frågor vad, hur och varför och sätta dem i relation till vilka som 

undervisas och vilka syften läraren har med undervisningen, då kan undervisningens 

innehåll och arbetssätt problematiseras.  
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Szczepanski (2007) betonar att lärare ges stöd i sin undervisning och i skapandet av 

lärmiljöer såväl inomhus som utomhus genom de didaktiska grundfrågorna. Han anser 

att en professionell lärare skall veta hur lärandets innehåll kan kopplas till vad man gör, 

var lärandet kan äga rum samt varför och när undervisningen kan och ska bedrivas 

utomhus alternativt inomhus. 

Jonsson (2013) lyfter fram begreppet ”nuets didaktik”, som hon menar kännetecknas av 

att didaktiska frågor hanteras i stunden utifrån den situation som råder snarare än utifrån 

en planerad verksamhet. Jonsson (2013) menar att ”nuets didaktik” är ett arbets- och 

förhållningssätt som är kopplat till didaktikens grundfrågor utifrån tidsaspekt och 

konkretion. Hon menar att det är lärarens ansvar att upptäcka och vidareutveckla barns 

lärande samt problematisera undervisningens när, var, hur och varför. Smidt (2010) 

anser att undervisning sedd utifrån denna definition, omöjligt kan passa in på Vygotskijs 

sociokulturella idéer om undervisning. 

Liksom Jonsson (2013) menar Smidt att undervisning ska bygga på vardagliga 

aktiviteter, där den vuxne är uppmärksam på barnet och ser vilken hjälp barnet behöver. 

Detta kan vara det som Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar 

när de säger ”peka ut” något för barnet. Jonsson (2013) anser att lärare skall skapa en 

lärandemiljö och planera tillfällen till lärande, där barn interagerar med varandra och 

med vuxna. Men detta torde innebära att undervisningen och verksamheten behöver 

problematiseras och reflekteras över. Oavsett vilken teoretisk utgångspunkt lärare utgår 

ifrån, använder de troligtvis didaktikens frågeställningar då de skapar lärandemiljöer 

och lärandetillfällen. 

Sociokulturellt perspektiv 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i samspel med andra. Lev Semenovich 

Vygotskij (1896-1934) var psykolog och den som anses ha lagt grunden till det 

sociokulturella perspektivet. Vygotskij menar att allt lärande är socialt och att lärande 

sker i interaktion med vuxna eller äldre mer erfarna barn. Nyckelbegrepp för barns 

lärande är kommunikation, gemenskap och delaktighet (Smidt, 2010). Säljö (2000) 

menar att, ur ett sociokulturellt perspektiv, kan man aldrig undvika att lära sig, frågan är 

mer vad man lär sig under olika tillfällen. Enligt Vygotskij sker inlärning i det han 

kallade ”zonen för den närmaste utvecklingen” (zone of proximal development, ZPD). 

Denna utvecklingszon kan beskrivas som avståndet mellan vad barnet kan och klarar av 

på egen hand och vad barnet kan klara av med en vuxens eller en mer kompetent 

kamrats hjälp (Säljö, 2000). Säljö (2000) belyser att skillnaden mellan att klara av att 

lösa ett problem på egen hand eller inte, inte alltid är så glasklar. Vi kan ha kunskaper 

som gör att vi kan förstå och följa ett resonemang men klarar kanske inte av att lösa 

problemet utan hjälp av någon som är mer kunnig. Här menar Vygotskij att lärarens roll 

är viktig, som stöd och handledare (Smidt, 2010). När läraren genom språklig 

kommunikation hjälper barnet med att bryta ner uppgiften i mindre delar och på så sätt 

hjälpa barnet mot målet, bistår läraren barnet med kommunikativa stöttor (scaffolds) 

(Säljö, 2000). 
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Smidt (2010) menar att läraren måste känna till vad barnet behöver för att lyckas och 

öppna upp för en dialog. Det är också viktigt att läraren går fram ett steg i taget så att 

barnet verkligen förstår. Att leva i en värld som är full av matematik är inte detsamma 

som att kunna reflektera över och kunna förstå vad det hela handlar om (Doverborg 

2002). Då det gäller undervisning bör läraren ha kunskap om barns tidigare erfarenheter, 

intressen och sätt att lära (Smidt, 2010). Författaren menar att undervisningens 

huvudsakliga roll är att anknyta till barns tidigare erfarenheter. Hon påtalar att 

undervisningen är till nytta då den leder barnet vidare till den nivå som hon eller han 

kan uppnå med viss hjälp. Hon menar att den vuxnes roll är att hjälpa barnet att gå 

vidare från en nivå till nästa. 

I det sociokulturella perspektivet är den språkliga kommunikationen central. Det är 

genom språket som lärande och utveckling sker. Språket och kommunikationen 

fungerar som en länk mellan barnet och omgivningen. Genom språklig kommunikation 

med omgivningen blir barnet delaktigt i kunskaper och färdigheter som barnet tar med 

sig och formas av. 

Om man gör en jämförelse mellan Piagets stadieteori, som länge varit rådande inom 

svensk förskolepraxis, med Vygotskijs tankar om hur lärande sker så ligger skillnaden 

bland annat i synen på samspelets samt kommunikationens och språkets betydelse för 

barnets utveckling och lärande. Piaget å sin sida menade att utvecklingen hos barnet 

sker inifrån och ut då det nått en viss grad av mognad och genom att göra erfarenheter 

på egen hand (Wood, 1999). Vygotskij å andra sidan menade att utvecklingen sker 

utifrån och in, där barnet utvecklas genom språklig kommunikation och samspel med 

sin omgivning (Säljö, 2000). Fröbel, som kan ses som den svenska förskolans fader, 

menade att de vuxna inte skulle undervisa i kunskaper utan istället ge verktyg och 

näring åt barns funderingar. Barnen skulle genom att själva pröva sig fram upptäcka och 

se sammanhang. Detta, menade Fröbel, bidrog till att barnen växte upp till fria, 

tänkande människor (Wallström, 1992). Fröbels synsätt kan tolkas som om att barns 

utveckling sker inifrån och ut, vilket kan sägas överensstämma med Piagets teori om 

barns utveckling och mognad.  

Säljö (2000) understryker att barn lär sig i alla sociala sammanhang. Han hänvisar till 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv som han menar handlar om att skapa goda 

lärmiljöer, där de vuxna genom ett samspel och språklig kommunikation, möter och 

utmanar barns lärande, vilket också stöder Estrada´s citat från 1700-talet: ”Om ett barn 

inte kan lära sig på det sätt vi undervisar, kanske vi ska undervisa på det sätt som barnet 

lär sig på.”  (Estrada, 1696-1760). Sandlådan är, enligt vår mening, en social arena där 

barn och vuxna kan mötas. Sandlådan kan, betraktat ur ett sociokulturellt perspektiv, 

vara en plats för förskollärares undervisning i matematik, där barns lärande i matematik 

kan utmanas genom samspel, språklig kommunikation och material. 
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Vi har valt det sociokulturella perspektivet som teoretiskt perspektiv och analysverktyg 

i vår studie. Vi kan se, då vi tolkar läroplanens text, mycket av Vygotskijs tankar och 

idéer gällande undervisning samt barns utveckling och lärande. Detta gör det intressant 

att undersöka hur undervisning kan ses ur ett sociokulturellt perspektiv, då mycket av 

Vygotskijs tankar stämmer väl överrens med vår egen syn på barns lärande och på 

vilken roll läraren har i undervisningen. Vi menar att barn utvecklas och lär i ett samspel 

med omgivningen. Detta genom språklig kommunikation och aktivitet tillsammans med 

vuxna och andra barn samt genom och att använda material och artefakter i den fysiska 

miljö de befinner sig i. Den samspelskultur, fysiska miljö, material och verksamhet som 

råder och erbjuds barn i förskolan, kan både utgöra en möjlighet eller ett hinder för 

barns lärande och utveckling. Fysisk miljö och material är något som alltid finns 

omkring barnen medan det sociala samspelet är något som uppstår i mötet mellan 

individer. Vi menar att då alla dessa faktorer samverkar, utgör de en bra grund för att 

möjliggöra ett lärande hos barnen. Om fysisk miljö eller material inte fungerar optimalt, 

kan det ändå leda till ett lärande och en utveckling så länge verksamheten och det 

sociala samspelet fungerar bra. Värre är det då det sociala samspelet inte fungerar 

eftersom relationer till dem vi har omkring oss är grundläggande för trygghetskänslan. 

Vi menar därför att det sociala samspelet är den enskilt viktigaste faktorn för barns 

lärande och utveckling, då vi utgår från Vygotskijs tankar om att utveckling sker utifrån 

och in (Säljö, 2000). 
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Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras forskning kring undervisning i förskolan, förskolans 

matematik, språklig kommunikation och barns lärande samt förskolans utomhusmiljö 

som undervisningsmiljö. Då vi undersökt tidigare forskning kring matematik i förskolan 

och matematik-undervisning utomhus har vi förutom de svenska sökorden förskola, 

förskollärare, matematik, sandlåda, undervisning och utomhusmiljö även använt oss 

utav: early childhood, kindergarten, mathematics, outdoor, preschool education, 

preschool teaching, sandbox.Vi har sökt i databaserna Discovery, ERIC och DiVA.  

Undervisning 

Förskollärare har det pedagogiska ansvaret samt ansvarar för verksamhetens innehåll. 

Detta ställer stora krav på förskollärares kompetens. Skolverket (2010,b) lyfter fram att 

internationell och nationell forskning pekar på att lärares kompetens kan vara en av de 

viktigaste faktorerna för barns lärande. Den verksamhet barn erbjuds och vilken 

möjlighet till lärande och utveckling det får, beror till stor del på förskollärares 

medvetenhet och förhållningsätt till undervisningsuppdraget. Detta innebär att 

förskollärare behöver reflektera kring hur de förhåller sig till begreppet undervisning 

och den undervisning de bedriver. Detta framhålls även av Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006). De menar att det krävs av lärare att de har ett visst förhållningssätt 

och sätt att tänka kring sitt undervisningsuppdrag.   

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) lyfter fram att man som lärare 

kan undervisa på många olika sätt. De understryker att undervisningen skall vara 

relaterad till barns lärande och hur de som lärare kan rikta barns uppmärksamhet mot 

något specifikt. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) anser att i ett målorienterat 

arbetssätt krävs det att lärare är kunniga om innehållet, alltså lärandets objekt, och att de 

även är lyhörda för barns livsvärldar. De understryker att det är en utmaning för lärare 

att möta barns meningsskapande och samtidigt vara riktad mot ett lärandeobjekt och 

verksamhetsmål. 

Sheridan (2001) menar att det är viktigt att lärare har kunskap om hur barn lär, hur barns 

lärande kan utvidgas och bekräftas. För detta krävs, enligt henne, att lärare har både 

praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap. Även Gustafsson och Myrberg (2002) lyfter 

fram att lärares utbildning, pedagogiska kunskaper, ämneskunskaper och erfarenhet har 

betydelse för undervisningens kvalitet. Siraj-Blatchford och Muttocks (2002) ser i sin 

studie att utbildade lärare erbjuder barn fler erfarenheter i matematik genom att de 

tillhandahåller aktiviteter som utmanar barnens kognitiva utveckling. Deras slutsats är 

att lärares utbildning och kompetens är avgörande för undervisningens kvalitet samt för 

barns lärande i bland annat matematik. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) 

anser att lärares kompetens och erfarenhet är viktiga för att läroplanens mål 

förverkligas. De lyfter fram att förskolans innehåll och undervisning i huvudsak 

inriktats mot hur barn lär sig och mindre mot innehållet och vad barnen lär sig. De 

menar att frågeställningarna varför man skall arbeta med ett visst innehåll ofta saknas 

liksom frågan för vem detta innehåll har betydelse. 
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Johansson och Pramling Samuelsson (2006) betonar att det är viktigt att studera den 

teori om barns lärande som arbetslaget har gjort till sin. Vi vill tillägga att detta även 

gäller förskollärarna eftersom den teorin som de gjort till sin rimligtvis styr 

undervisningen innehåll samt hur den bedrivs. Detta påtalar även Johansson och 

Pramling Samuelsson (2003) då de menar att lärares ”teorier” kring barns lärande 

kanske inte är uttalade men är avgörande för barns möjligheter till utveckling. De anser 

därför att lärares förhållningssätt behöver problematiseras i förhållande till de mål som 

avses förverkligas. Skolinspektionens granskning (2012) visar att förskollärares 

förhållningssätt, kunskap och medvetenhet gällande lärandeuppdraget behöver 

utvecklas. Vidare betonas i granskningsrapporten att undervisningen i förskolan inte 

skall bedrivas i skolliknande former. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 

(2009) understryker att när lärande skall iscensättas och fokuseras så verkar det 

omgärdas av farhågan av att verksamheten riskerar bli ”skolifierad”. Begreppet 

”skolifiering” är nytt och innebär att skolvärldens termer, begrepp och handlingar förs 

in i förskolans verksamhet. Författarna menar att det finns förskollärare som är direkt 

kritiska till att bedriva undervisning och som menar att ”barn ska få vara barn”. Detta 

kan ställas mot det sociokulturella perspektivet gällande undervisning där Vygotskij 

anser att läraren i sin undervisning har som uppgift att konfrontera barns erfarenheter 

och stödja dem i deras utforskande och meningsskapande (Smidt, 2012). Även 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) pekar på att en av 

undervisningens principer handlar om att läraren stöttar och uppmuntrar barns lärande 

och meningsskapande. De menar att läraren gör detta genom att uppmuntra barnen till 

att fråga, reflektera och ge uttryck för sina åsikter och ställa dem inför uppgifter och 

frågor de ännu inte tänkt på. Detta kan tolkas som att läraren genom sin undervisning i 

förskolan skall stötta barns lärande främst i vardagliga situationer och inte genom 

formell undervisning. Detta lyfts även fram av Johansson och Pramling Samuelsson 

(2006) som anser att det är viktigt att lärare utnyttjar det som sker i vardagen för att ge 

barn förutsättningar till lärande och till att utveckla färdigheter och förmågor. Enligt vår 

tolkning, sker förskollärares undervisning då främst i vardagliga situationer och inte 

genom formell undervisning. 

Smidt (2012) anser att undervisningens huvudsakliga roll är att knyta an till barns 

tidigare erfarenheter. Detta för att undervisningen skall vara meningsfull för barnen. 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) påtalar att förskolans läroplan 

pekar ut olika innehåll som barns uppmärksamhet ska riktas mot men betonar samtidigt 

att undervisningen måste anpassas till den som undervisas. De menar att detta är något 

som den undervisande läraren måste ha i åtanke. Elm Fristorp (2012) å sin sida menar 

att det är en stor utmaning för förskollärarna då de ska rikta fokus från skolans 

ämnesdidaktik till den innehållsdidaktik som präglar förskolans verksamhet. 

Skolinspektionen granskning (2012) visar att kvalitet i förskola består bland annat i att 

lärande sker i lekfulla former och inte som formaliserad undervisning, vilket kan tolkas 

som att förskolans kvalitet bygger på en innehållsdidaktik och inte på en ämnesdidaktik.   
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Elm Fristorp (2012) menar att förskollärarna behöver kunskap i att urskilja på vilket sätt 

barns lekar och handlingar knyter an till olika ämnesområden. Detta kan tolkas som att 

ämnesområdena bör knyta an till barns intressen för att undervisningen ska bli 

meningsfull och att det är där som den stora utmaningen ligger. När detta lyckas så ökar 

också förskolans kvalitet, enligt vår tolkning. 

Matematik 

Skolinspektionens granskning (2012) visar att många pedagoger retirerar när det gäller 

att arbeta med matematik i förskolan. En av förklaringarna anses vara att pedagogerna 

ofta har en negativt laddad syn på vad matematik är, baserad på egna erfarenheter av 

skolans matematikundervisning, samt vad matematikundervisning i förskolan kan 

innebära. Bishop (1991) menar att många vuxna har svårt för matematik men hävdar 

samtidigt att matematik är ett av de viktigaste ämnena man kan läsa i skolan. Han anser 

att endast språk är mer viktigt. 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) menar att matematikutveckling 

är ingenting som sker först när barn börjar i skolan, utan barns möten med matematik 

sker redan tidigt i deras liv. Den grundläggande matematiken som handlar om att 

uppleva, förstå och uppfatta matematiska ord och begrepp, finns runt omkring barnen i 

deras vardag. De hävdar att matematik är tal-, forms-, rums- och tidsuppfattning och de 

menar att barn jämför storlekar och antal varje dag i förskolan. Ahlberg (1995) påpekar 

att lärare måste kunna fånga dessa vardagliga situationer, för att synliggöra matematiken 

för barnen. Alla barn uppfattar inte att deras handlingar har en matematisk karaktär och 

att det blir därför en viktig uppgift för förskolläraren att synliggöra detta. Thulin (2001) 

hävdar samma sak då hon menar att en förutsättning för att barn ska kunna använda och 

förstå ord och begrepp inom matematik, är att dessa ord och begrepp synliggörs för 

barnen. Björklund (2013) menar att pedagoger har en betydelsefull uppgift i att 

förmedla en breddad syn på matematik och i synnerhet förstå värdet av matematik för 

barns livslånga lärande. Björklund menar också att pedagogernas förhållningssätt har 

stor betydelse för hur barn utvecklar sina matematikfärdigheter. Att leva i en värld full 

av matematik är inte detsamma som att reflektera över och förstå vad det hela handlar 

om (Doverborg 2002). Skolinspektionen (2012) lyfter fram i sin granskning att alla 

vardagliga tillfällen till matematiskt lärande bör användas och inte endast begränsas till 

avgränsade aktiviteter som exempelvis ”mattesamlingar”, vilka kan vara exempel på 

formell undervisning. 

När Läroplan för förskolan revideras år 2010 är syftet att den ska bli mer lärorik. I 

samband med detta anser Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) att vid ett 

förtydligande av matematikdelen vore det bra att utgå från Bishops fundamentala 

matematikaktiviteter. Utifrån denna aspekt får man en bredare och mer mångsidig 

uppfattning om vad matematik är och hur den kan framstå för barn. 
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Enligt Helenius (2013) har Bishop studerat många olika kulturer, och sett att matematik 

kan te sig på olika vis men att de alltid återkommer till sex universella aktiviteter som är 

drivkraften bakom utvecklingen av matematik; räkna, lokalisera, mäta, designa, leka 

(spela) och förklara. I underlaget till den reviderade läroplanen (Skolverket, 2010b) kan 

man läsa om de förtydliganden och komplementteringar som regeringen har ansett vara 

av stor vikt att implementera i läroplanen. Under den del som hör till matematik kan 

man tydligt se att Bishops (1991) sex matematiska aktiviteter kan kopplas till 

läroplanen. Om man kopplar Bishops matematiska aktiviteter till 

matematikundervisning i sandlådan så kan detta innebära följande: 

Räkna - att urskilja, ordna, jämföra och utforska mängder av föremål. Barn får erfara tal 

med hjälp av konkret material, ord och andra uttrycksformer. De får även möjlighet till 

att utveckla ett symboliskt tänkande. Detta kan de göra genom t.ex. räkna antal 

sandkakor och ordna dem i grupper, jämföra storlekar på material och det som de 

skapat, jämföra antal, former och material med varandra, göra enkla diagram med hjälp 

av material, sandkakor, sandhögar etc. 

Lokalisera - att uppleva, karakterisera och jämföra egenskaper i utomhusmiljö samt 

orientera sig i relation till omgivningen. Här får barn upptäcka och utforska begrepp för 

riktning, vinkel, proportion och rörelse genom kroppen. Detta kan de göra då de 

upplever, upptäcker och utforskar genom att hoppa, krypa, ligga ner, gräva i sanden, 

stapla, balansera osv. 

Mäta - att undersöka och uppmärksamma storlek och egenskaper såsom längd, bredd, 

höjd, vikt, volym, hållfasthet, balans och temperatur. Det innebär även att barn får göra 

jämförelser, ordna, uppskatta egenskaper och försöka upptäcka skillnader och likheter. 

Detta kan de göra genom att mäta varandra med hjälp av olika objekt, uppskatta och 

undersöka höjd på sandslott, sandkakor etc., känna skillnad på temperatur och 

egenskaper mellan torr och blöt sand, bygga broar, jämföra vikter osv. 

Konstruera - att utforska, undersöka, sortera och kategorisera objekt utifrån egenskaper 

såsom storlek, form och mönster. Barnen får utforska egenskaper hos geometriska 

former samt konstruera och formge objekt med hjälp av olika material. Detta kan de 

göra genom att bygga efter ritning, bygga broar och sandslott, sortera och kategorisera 

olika material, utforska och upptäcka geometriska föremål såsom bollar, klossar, hinkar, 

former osv.   

Leka - att leka tillsammans med barn och vuxna i mer eller mindre formaliserade 

regellekar. Detta kan barn göra genom både spontana och planerade vuxeninitierade 

lekar, rollekar, bygg- och konstruktionslekar tillsammans med kamrater. 

Förklara - att försöka finna förklaringar på egna och andras frågor genom att granska, 

testa, resonera, experimentera, föreslå, reflektera, argumentera och dra slutsatser. Detta 

kan barn göra genom att tillsammans med vuxna och kamrater ställas inför samt 

utmanas till olika problemlösningar. 
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I de mål som skrivs fram i förskolans läroplan gällande matematik, synliggörs Bishops 

sex matematiska aktiviteter. I läroplanen (Skolverket, 2010a. s.10) står det: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

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

och förändring 

 Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av egna eller andras problemställningar 

 Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp 

 Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.” 

 

Dessa mål kan kopplas till Bishops matematiska aktiviteter Räkna, Lokalisera, Mäta, 

Förklara och Reflektera. Vidare står det i läroplanen (Skolverket, 2010a) att 

verksamheten ska främja leken och bruka leken medvetet för att främja barns lärande 

och förmåga att samarbeta. I detta inkluderas vuxeninitierade regellekar likväl som 

barns egna lekar, där de gemensamt kommer överens om vilka regler som gäller. Lek, 

där regler förekommer kan kopplas till Bishops matematiska aktivitet Leka. Dock är inte 

alla lekar matematiska menar Björklund (2013), de blir matematiska i samband med att 

barn, ofta tillsammans med andra, blir medvetna om att de undersöker, beskriver och 

behöver förklara ett samband. Barnen börjar använda olika matematiska resonemang så 

som att jämföra, beskriva och bedöma. De blir medvetna om tid, rum och mängder. För 

att leken skall utvecklas behöver läraren få syn på barns matematiska resonemang och 

ge stöd där det behövs (Björklund 2013). Detta betonar även Doverborg (2006) som 

anser det viktigt att läraren arbetar på ett tydligt sätt med att synliggöra den matematik 

som finns i leken.  

Språklig kommunikation 

Vygotskij anser att utveckling och lärande sker utifrån och in genom kommunikativa 

handlingar i samspel med andra. Han menar att språket kan vara den främsta 

undervisningsresursen för barns lärande (Smidt, 2010). Språket är ett av de pedagogiska 

och didaktiska verktyg som förskollärare har i sin undervisning. Språk och matematik 

hör tätt ihop. När barn får ord på matematiska begrepp ökar deras förståelse. Björklund 

(2008) understryker att barn inte kan tillägna sig det matematiska språket isolerat. Hon 

betonar att det därför är viktigt att prata matematik med barnen. Även Sheridan, 

Pramling Samuelsson och Johansson (2009) lyfter fram den språkliga 

kommunikationens betydelse och menar att det krävs språklig kommunikation i 

kombination med objekt och reflektion för att barns matematiklärande skall utmanas. 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar att en av undervisningens 

principer handlar om att genom språklig kommunikation, rama in det innehåll som skall 

synliggöras för barnen. De anser att genom språket kan läraren rikta barns fokus mot det 

som ska reflekteras och pratas kring.  
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De betonar att det är genom den språkliga kommunikationen som innebörder skapas. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) å sin sida menar att det krävs att lärare 

lever nära barn i en ändlös interaktion och kommunikation, om de vill påverka barns 

utveckling och lärande.  

Gjems (2009) menar att kunskapsdelning och kunskapsförmedling genom samtal mellan 

barn och vuxna är viktigt för barns lärande. Hon påtalar att förskollärare som använder 

öppna frågor som inleds med vad och hur, och som kombineras med anser, tror, tycker, 

vill och önskar, inbjuder barn till att delta i samtal där de kan svara fritt, vilket i sin tur 

leder till ett vidgat lärande hos barnen. Vidare poängterar hon att förskollärare är 

centrala partners i barnens utbildningsförlopp, där förskollärarna skall utmana barns 

lärande. Detta menar hon, kan ske via spontana likväl som i kunskapsinriktade och 

planerade samtal. Hon hävdar att det i förskolans undervisningssituationer och i andra 

typer av samtal med barn om ett ämne, finns en grundläggande struktur. Denna struktur 

kallar hon IRF (initiativ, respons, feedback). IRF- strukturen, menar Gjems, används 

ofta då de vuxna vill dela med sig av kunskap och information till barn. Hon anser att 

IRF- strukturen hänger samman med uppfattningen att kunskap ska föras över från 

vuxna till barn och där barnen ska lagra denna kunskap för att senare ta fram den då den 

efterfrågas. Hon menar att samtal enligt IRF- strukturen är utbredd i förskolan. Hon 

påtalar att barn ofta blir uttråkade och uppvisar bristande engagemang då lärare ställer 

frågor där läraren redan vet svaret. Gjems hävdar att förskollärare måste ha kunskap i 

hur man samtalar med barn för att barnen skall bli intresserade, engagerade och 

utvecklas i sitt lärande.  IRF-strukturen kan vara effektiv när det gäller lärares kontroll 

och styrning av lärandemålet men skapar förmodligen dåliga förutsättningar för barnens 

lärande och utveckling, då det inte utgår från barnets intresse utan från lärarens. 

Används denna samtalsstruktur i undervisningen bör den reflekteras över.  Förskollärare 

behöver reflektera över i vilket syfte den används, om den är förenlig med läroplanens 

intentioner gällande undervisning och om den alltid är den bästa för att barns intresse, 

lärande och utveckling skall tas tillvara. 

Sandlådan som undervisningsmiljö 

Lärande sker hela tiden och inte enbart på speciella platser eller tidpunkter (Björklid, 

2005). Lärande sker i både formella miljöer, som t.ex. förskolan, eller informella 

miljöer om t.ex. i utemiljöer. Den fysiska miljön kan skapa förutsättningar för ett 

lärande men den kan även begränsa om den upplevs som understimulerande eller otrygg 

av barnen. Björklid påtalar att många förskolor på grund av personalbrist, inte har 

möjlighet att ta med barngruppen utanför förskolans gård. Detta medför att barnen blir 

hänvisade till förskolegården. Förskolans utemiljö har därmed kommit att bli en allt mer 

betydelsefull plats för barns utveckling och lärande. Hon menar att det därför är viktigt 

att utveckla förskolepedagogiken så att även utemiljön betraktas som lärandemiljö. Då 

lärande sker i samspel med människor såväl som fysisk miljö innebär detta att det är 

viktigt att reflektera över vad barn möts av i förskolans alla rum, vilket kan inkludera 

sandlådan.  
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Skolinspektionens granskning (2012) visar att de granskade förskolorna använder 

förskolans utemiljö utifrån olika nivåer av pedagogisk medvetenhet. Många förskolor 

ser utevistelsen i första hand som ett tillfälle för barnen att leka, träna grovmotorik och 

”få frisk luft” och inte som en möjlig plats för lärande. I granskningen framkommer att 

ett antal förskolor saknar pedagogisk tanke för det dagliga lärandet ute på 

förskolegården. Dahlgren och Szczepanski (2004) påtalar i sin studie att förskolegården 

skapar omväxling för barnen och ger dem en möjlighet att förena praktisk och teoretisk 

erfarenhet och därför är betydelsefull som lärandemiljö. Platsen har en betydelse då man 

kopplar ihop ”lärande genom görande”. Att arbeta praktiskt med händerna innebär att 

man får en tydligare verklighetsanknytning (Szczepanski, 2009). Betydelsen av 

sinnesupplevelser för barns kunskapsutveckling, lyfts fram av Szczepanski (2007) som 

hänvisar bland annat till Dewey som betonar betydelsen av sinnenas och handens 

kunskap. Dewey (1972/2004) hävdar att lärande sker i ett växelspel mellan handling och 

tanke och att händer, ögon och öron är redskap som därför skall vara redo att användas. 

Mottot ”learning by doing” sägs ha formulerats av Dewey. Szczepanski (2007) menar 

dock att Deweys ursprungliga formulering lyder: learn to do by knowing and know by 

doing. Oavsett formulering så är det centrala budskapet: att lära genom tanke och 

handling. Szczepanski (2007) betonar att det primära är just relationen mellan kunskap 

och handling. Då vi utgår från Dewey och Szczepanski anser vi att sandlådan kan vara 

en potentiell plats och miljö för matematikundervisning, där handling och tanke förenas 

och barns lärande kan stimuleras.  Dewey (1972/2004) hävdar dock att om läraren inte 

knyter an till barns egen aktivitet så blir undervisningen något som pressas på utifrån 

och effekten blir negativ. Om undervisningen däremot sammanfaller med barns aktivitet 

så blir effekten positiv. 

Material 

Det är svårt att bortse från materialets betydelse för förskollärares undervisning och 

barns lärande. Vygotskij menar att lärarens uppgift i undervisningen är att ge barn 

konkreta upplevelser bland annat genom kulturella redskap, s.k. artefakter. Smidt 

(2012) hänvisar till Vygotskij som understryker att användningen av materiella redskap 

är grundläggande för lärandet. Vygotskij anser att barn tidigt måste få lära sig saker 

genom att möta föremål, i olika situationer för att lösa problem och uppgifter. Detta sker 

bäst då dessa möten förankras i aktiviteter som upplevs meningsskapande av barnen 

(Smidt, 2012). 

Elm Fristorp (2012) beskriver i sin avhandling vikten av lärmiljön och det material som 

barn erbjuds. Hon menar att det material som erbjuds säger något om de aktiviteter som 

barn förväntas sysselsätta sig med. Materialet har betydelse då det är utifrån detta som 

barn skapar mening. Enligt Elm Fristorp är spadar, hinkar och former de lekmaterial 

som ofta finns för barn att tillgå i förskolans sandlåda.  Även Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson (2009) lyfter fram att barn behöver konkreta ting att 

manipulera med, vilket vi tolkar som att arbeta, undersöka och experimentera med, för 

att utveckla sitt matematiska lärande, eftersom barns lärande sker med hela kroppen. 

Konkreta ting kan barnen se, uppleva och ta på och med hjälp av materialet kan de 

erfara matematiska ord, begrepp och fenomen. 
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Reis (2011) har i sin studie undersökt yngre förskolebarns handlingar med konkret 

material, kopplat till matematik. Hennes slutsats är att barn behöver ha tillgång till olika 

material och aktiviteter för att utveckla sin förståelse för matematiska begrepp. 

Skolinspektionen påpekade i sin rapport (2012) att det i förskolans fysiska och 

pedagogiska miljö, behövs material som främjar barns lärande och utveckling. 

Skolinspektionens granskning visade dock att många förskolegårdar var förvånansvärt 

tråkiga och oinspirerande ur lärandesynpunkt. På alla de granskade förskolorna fanns en 

sandlåda men materialet som barnen hade tillgång till var av skiftande kvalitet. Vidare 

såg man att det på många förskolor saknades en pedagogisk tanke kring materialet 

(Skolinspektionen, 2012). Jonstoij (2000) påtalar att utemiljön ofta glöms bort när 

pedagogerna tänker och planerar kring barns lärande, vilket också Skolinspektionens 

rapport bekräftar. Att material har betydelse för barns lärande i matematik stödjs av 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009). De lyfter fram i sin studie att 

barn jämför, sorterar, klassificerar osv. med hjälp av de material de har tillgång till. Med 

hjälp av materialet kan matematiska begrepp synliggöras. De anser att små barn behöver 

konkreta ting för sitt matematiska lärande. De betonar dock att konkreta material inte är 

tillräckligt för att barn ska utvecklas i sin matematiska förståelse (Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2009). Säljö (2000) menar att pedagogernas föreställning 

kring hur barn lär, har en avgörande betydelse för hur förskolan utformas som 

lärandemiljö. Han påtalar att hur lärare organiserar, presenterar och tänker kring 

materiel, är viktigt för vilka möjligheter barn får till att utveckla sina kompetenser. Han 

betonar att lärares syn på kunskap och lärande samt bild av barn och deras kompetenser, 

synliggörs i den pedagogiska miljön. Ericsson (2004) frågar sig om skolan kan bryta 

traditionella mönster av undervisning och på så vis använda alternativa lärmiljöer och 

läromedel. Jämför man förskolans syn på lärande så anser vi att alternativa lärmiljöer, 

såsom inomhus- och utomhusmiljö används mer i förskolan. Vi menar också att 

förståelsen och medvetenheten kring materialets betydelse för undervisning och lärande 

ökar allt mer hos förskollärare. Det material som barn erbjuds vid sandlådelek ses inte 

enbart som lekmaterial utan även som läromedel. 

Sammanfattning 

 
Då vi har sökt litteratur samt tidigare forskning har vi funnit mycket material då det 

gäller undervisning i förskolan, matematik i förskolan och språklig kommunikation. 

Däremot då det gäller sandlådan som undervisningsmiljö och sandlådans material har 

utbudet varit begränsat. Vi har inte funnit någon forskning gällande 

matematikundervisning i förskolans sandlåda. Den forskning som vi funnit gällande 

förskolans sandlåda har haft fokus på barns lärande, utifrån barnens perspektiv, och inte 

på förskollärarens undervisning och de didaktiska överväganden som undervisningen 

innebär. Forskning gällande undervisning i förskolan pekar på att barns möjlighet till 

lärande och utveckling beror främst på förskollärares kompetens och erfarenhet. Det 

beror även på förskollärares medvetenhet samt förhållningssätt till 

undervisningsuppdraget. Vidare påtalas vikten av att undervisningen i förskolan knyter 

an till barns intressen för att den ska bli meningsfull för dem.  
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Då det gäller matematik i förskolan visar forskning att det är viktigt att barn får uppleva, 

förstå och uppfatta de matematiska ord och begrepp som omger dem i deras vardag. Det 

betonas att det är förskollärares uppgift att synliggöra matematiken för barnen, i både 

planerade aktiviteter och spontana situationer som uppstår. Forskning visar även att det 

är viktigt att förskollärare förstår värdet av matematik för barns livslånga lärande och att 

deras förhållningssätt har stor betydelse för hur barn utvecklar sina 

matematikfärdigheter. Då det gäller språklig kommunikation lyfts språket fram som ett 

av de pedagogiska och didaktiska verktyg förskollärare har i sin undervisning. 

Forskning visar att förskollärare måste ha kunskap i hur man samtalar med barn för att 

barn ska bli intresserade, engagerade och utvecklas i sitt lärande. Då det gäller 

förskolans utemiljö visar forskning att utemiljön har blivit en allt mer betydelsefull plats 

för barns utveckling och lärande men att utemiljön främst ses som en plats för barns lek 

och inte som en möjlig plats för förskollärares undervisning.  Forskning gällande 

sandlådans material visar att det material som barn erbjuds är av skiftande kvalitet och 

att det många gånger saknas en pedagogisk tanke kring materialet. För att barns 

förståelse för matematiska ord, begrepp och fenomen ska utvecklas behöver de tillgång 

till olika material i sandlådan som de kan arbeta, undersöka och experimentera med.   
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Metod 
I detta kapitel presenteras val av metod och tillvägagångssätt, urval av 

undersökningsgrupp, genomförande av observationer och intervjuer samt bearbetning 

av material.  

Metodval 

I vår materialinsamling har vi läst litteratur så som böcker, artiklar mm. Vi har gjort 

databassökningar på databaserna Discovery, ERIC, DiVA och Google. 

I vår studie ville vi undersöka om förskollärare använder sandlådan som 

undervisningsmiljö i matematik och om de gör det, på vilket sätt sker det? Vi ville veta 

vilka uppfattningar, synsätt och erfarenheter förskollärare har av undervisning, främst 

matematikundervisning utomhus. Vårt syfte har varit att jämföra vad som sker vid 

förskollärarnas deltagande vid barns lek i sandlådan, hur de språkligt kommunicerar 

matematiska ord och begrepp med barnen och hur lång tid de tillbringar i sandlådan då 

barnen vistas där, utifrån förskollärarnas egen uppfattning. För att göra detta menar vi 

att både observation och intervju behövs som metoder för att kunna nå ett resultat i 

undersökningen. Ett problem som kan uppstå om vi enbart intervjuar förskollärare om 

deras uppfattning är att det kan vara en skillnad mellan deras uppfattning och hur de 

faktiskt gör. Detta påtalar även Bryman (2008) som menar att t.ex. enkäter kan ge 

information om individers uppfattning och attityd men att det kan ifrågasättas i vilken 

utsträckning detta stämmer överrens med verkligheten. Han anser att en lösning på detta 

problem är att observera informanters beteenden direkt, vilket vi också har valt att göra, 

i kombination med intervjuer. 

Vid telefonkontakt och övrig kontakt med berörda förskollärare har information getts 

angående deras samtycke och möjlighet att avbryta fortsatt deltagande. Vi informerade 

dem om att studien följer den forskningsetik och de lagar som ställs vid forskning, 

vilket innebär att vi följer de bestämmelser som gäller arkivlagen, offentlighets- och 

sekretesslagen samt personuppgiftslagen (Vetenskapsrådet, 2011). Vetenskapsrådet 

(2011) anger att universitet och andra lärosäten som bedriver forskning är myndigheter. 

Detta innebär att material som ingår i forskningsprojekt faller under gällande 

lagstiftning för myndigheter. Forskningsmaterial uppfattas därigenom, under vissa 

villkor, som allmän handling. Allt material måste förvaras och arkiveras konfidentiellt. 

Detta innebär att material förvaras på ett sätt så att det skyddas mot att obehöriga kan ta 

del av uppgifterna. Materialet i vår studie har hanterats och förvarats endast av oss och 

examinator. 

Innan observationerna informerades vårdnadshavarna brevledes via förskollärare samt 

förskolans anslagstavla om observationen och dess syfte. Vi förtydligade att fokus låg 

på förskollärarna (Bilaga 1). Vi har inte fotograferat några barn eller förskollärare utan 

endast tagit miljöbilder. Då ingen ljud- eller filmupptagning gjorts vid observationerna, 

har vårdnadshavares samtycke inte krävts. I observationsscheman och 

intervjusammanställningar har namn fingerats alternativt kodats.  
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Detta för att så långt som möjligt uppnå anonymitet för deltagare och förskolor. Enligt 

Vetenskapsrådet (2011) skall deltagares integritet och identitet skyddas. 

Detta har vi tagit fasta på då det i studien inte anges namn på medverkande förskollärare 

eller förskola utan alla namn har fingerats alternativt kodats. Det har heller inte gjorts 

anteckningar av personnummer, adresser eller dylikt. 

Under observationerna använde vi våra mobiltelefoners tidtagarur för att undersöka hur 

mycket tid som förskollärarna tillbringade i sandlådan. Vi använde även digitalkamera 

för att dokumentera förskolornas miljö och material. Fotografierna visar det material 

barnen har tillgång till vid sandlådelek samt hur det förvaras, de visar även hur 

sandlådans miljö är konstruerad. Vi har valt att inte fotografera när barn har varit 

närvarande i sandlådan eftersom vi inte vill att barns identitet ska kunna röjas 

(Vetenskapsrådet, 2011). På grund av praktiska skäl såsom tidsbrist, avstånd och 

förskolornas placering valde vi att dela upp arbetet oss emellan och vi har observerat 

och intervjuat tre förskollärare var. 

Urval 

Vi har valt att genomföra våra observationer och intervjuer vid sex olika förskolor. Fyra 

av förskolorna är syskonavdelningar, 3-5 år och två är utvidgade syskonavdelningar, 1-5 

år. I studien har vi valt att kalla dem Förskola 1-6. Tre av förskolorna är placerade ute 

på landsbygd och tre förskolor i stadsmiljö. På respektive avdelning arbetar två 

förskollärare och en barnskötare. På två avdelningar arbetar även en barnskötare som 

resurs. I studien har vi valt att endast observera och intervjua förskollärare, då 

förskollärare enligt Skollagen (2 kap. 13§) samt läroplanen (Skolverket, 2010a) ansvarar 

för den undervisning som bedrivs. Vid fem förskolor observerades och intervjuades 

endast den ena av förskollärarna, medan på en förskola observerades båda 

förskollärarna men endast en intervjuades. Att båda observerades berodde på att de 

bytte av varandra för rast under observationstillfället. 

Förskollärarna i studien är alla kvinnor och i åldern 34-54 år. Två förskollärare tog 

examen 1982, en förskollärare 1991, en förskollärare 2007 och två förskollärare 2014. 

Detta innebär att tre förskollärare har en utbildning på 2½ år och tre förskollärare 3½ år. 

Vi påbörjade vår studie med att skicka informationsbrev via mail till förskollärare vid 

sex olika förskolor, där vi inbjöd dem att delta i studien (Bilaga 2). Cirka en vecka 

senare kontaktade vi förskollärarna via telefon för att få besked om ifall de ville delta. 

Tre förskollärare tackade ja och tre avböjde. Vi kontaktade då förskolechefen i två 

kommuner för att få hjälp. Den ena förskolechefen ordnade en kontakt vid en förskola 

där förskolläraren tackade ja. Den andre förskolechefen hörde med enhetens förskolor 

men de tackade alla nej på grund av personal- och vikariebrist samt inskolningar. 

Kontakt togs då istället med en förskola i en annan kommun, där förskolläraren tackade 

ja. Vidare togs kontakt med ytterligare en förskola där en förskollärare tackade ja. Vid 

telefonkontakten med de deltagande förskollärarna bestämdes tid och plats för 

observation och intervju.  
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Observationer 

Syftet med observationerna har varit att få en bild av hur förskollärares språkliga 

kommunikation och aktivitet ser ut vid barns lek i sandlåda. Vi har undersökt om vi 

kunnat uppfatta något matematiskt innehåll vid aktiviteter och språklig kommunikation 

mellan förskollärare och barn. Detta för att vid analysen av insamlat material kunna 

jämföra resultaten med förskollärares egen uppfattning. Vi har studerat vilken aktivitet 

som sker och hur förskollärare kommunicerat språkligt med barnen, hur aktiviteten 

mellan dem sett ut och hur lång tid situationen har pågått. Vi har valt att studera 

situationer där vi har kunnat spåra någon form av matematisk aktivitet. Vidare har vi 

undersökt vilket material barnen har tillgång till samt sandlådans placering och 

utformning. 

Under observationerna har vi valt att föra skriftliga anteckningar på ett 

observationsschema (Bilaga 3). Enligt Bryman (2008) är observationsschemat en viktig 

del i en undersökning som bygger på strukturerade observationer. Strukturerad 

observation används för att systematiskt iaktta individers beteenden enligt ett 

kategorischema. Bryman (2008) anser att en strukturerad observation kräver ett tydligt 

fokus, där observatören ska veta vem och/eller vad som skall observeras. Observatören 

ska också ha kunskap om ifall någon speciell del av miljön skall fokuseras på och i så 

fall vilken. I vårt fall är det förskollärare som observerats och sandlådan den del av 

miljön som vi iakttagit och registrerat. 

Observationerna är gjorda vid ett tillfälle vid respektive förskola och pågått i snitt en 

timme. Observationstiden har dock varierat eftersom vi deltagit vid avdelningarnas 

utevistelse och tiden varit skiftande. Innan observationen påbörjades hälsade vi på alla 

pedagoger som befann sig ute på förskolegården och informerade dem om i vilket syfte 

vi var där. Vid observationerna placerade vi oss så att vi hade överblick över sandlådan 

och så pass nära att vi kunde uppfatta tal. Vid observationerna har vi observerat 

förskollärare eftersom vårt fokus har varit förskollärares undervisning och delaktighet 

vid barns lek i sandlådan. I våra observationsscheman har inga namn på barn eller 

förskollärare antecknats. Namn har istället kodats. Detta för att uppnå anonymitet för 

deltagarna (Vetenskapsrådet, 2011).  

Vi har observerat vad förskollärare har gjort, på vilket sätt, hur länge och vilka barn de 

har interagerat med. Vid bearbetning och analysen av materialet har vi jämfört våra 

observationer med varandra för att se vilka skillnader och likheter vi har kunnat finna i 

förskollärares aktivitet i sandlådan.  

Intervjuer 

Kvale och Brinkman (2009) påtalar att intervjuer används för att få empirisk kunskap 

om informantens egen erfarenhet av ett ämne. Stensmo (2002) hävdar samma sak då 

han belyser att kvalitativa intervjustudier ställer frågor om människors upplevelser och 

erfaranden samt ger svar på hur händelser framträder i den intervjuades medvetande. 

För oss har det varit viktigt att informanterna, dvs. förskollärarna, har fått svara utifrån 

sina egna erfarenheter och upplevelser, och med egna ord.  
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Vi valde därför att använda oss av en intervjuguide med frågeställningar och teman som 

berör studien, och har därigenom gett informanten möjlighet att besvara frågorna på sitt 

eget sätt (Bilaga 4). Enligt Bryman (2008) används intervjuguide vid ostrukturerade 

intervjuer. Detta innebär att intervjuaren har en lista med allmänna frågeställningar eller 

teman över det intervjun avses täcka samt att frågorna ställs på ett informellt sätt. I våra 

intervjuer har vi valt öppna frågor, vilket Stensmo (2002) menar ger informanterna 

möjlighet till fler svarsmöjligheter, utifrån deras egen erfarenhet och upplevelse. 

Stensmo (2002) påtalar dock att svårigheten med öppna frågor är att de blir svårare att 

koda och jämföra. Även Bryman (2008) lyfter fram att öppna frågor rymmer potentiella 

problem för forskare då de är tidsödande att bearbeta och koda av. Bryman (2008) 

menar samtidigt att fördelarna är att informanterna kan svara utifrån eget ordval och inte 

utifrån forskarens (Bryman, 2008). Kvale och Brinkman (2009) anser att en kvalitativ 

forskningsintervju producerar kunskap i det sociala samspelet mellan intervjuare och 

informant och att intervjun kan bli ett samtal som stimulerar både intervjuare och 

informant till ett ökat lärande och ökad kunskap om ämnet. Vi menar att de öppna 

frågorna har den fördelen att de kan vara en väg till ett ömsesidigt lärande både för oss 

samt informanterna. Vi anser att intervjuns informella karaktär och möjligheten till fler 

svarsalternativ och följdfrågor uppväger det tidsödande arbetet med att koda av och 

bearbeta materialet. Eftersom man som förskollärare inte har kunskap om hur miljön 

kan upplevas utifrån någon annans perspektiv, valde vi att under intervjuerna, använda 

fotografier som ett diskussionsunderlag. Vid intervjuerna användes diktafon, då vi anser 

dem vara lätta att hantera och använda vid bearbetningen av materialet. 

Intervjuer har genomförts en kort tid efter att vi gjort observationer vid respektive 

förskola. Detta innebär att vi haft tid att bearbeta och sammanställa observationerna 

innan intervjuerna och kunnat använda dem som samtalsunderlag. Maxtiden för 

intervjuerna har varit 45 minuter, vilket vi haft som utgångspunkt vid planeringen. Vi 

valde att hålla oss till den maxtiden då vi vet genom egen erfarenhet att förskollärarna 

har svårt att avsätta tid för extra arbetsuppgifter. Intervjuerna har varit en del av det 

arbete vi behövt göra för att få fram ett resultat. Vi är medvetna om att det resultat vi får 

fram är beroende av de frågeställningar vi har vid intervjun. Det har därför varit viktigt 

att utforma frågorna så att de kunnat ge svar på det vi velat undersöka. 

Vid bearbetning av det inspelade materialet har vi gjort utskrifter som vi sedan har 

jämfört med varandra. Vid analysen har vi undersökt vad som framkommer som 

viktigast i förskollärares uppfattning av matematikundervisning i sandlådan. 

Vid bearbetningen av allt insamlat material har vi gemensamt analyserat, reflekterat och 

diskuterat med hjälp av den forskning och litteratur som vi sammanställt. Vi har 

analyserat resultatet av observationer och intervjuer utifrån ett didaktiskt och 

sociokulturellt perspektiv. Då det gäller matematik har vi valt att använda Bishops 

(1991) matematiska aktiviteter som tolkningsverktyg. Detta för att dessa ligger till 

grund för läroplansmålen i matematik (Skolverket, 2010), enligt vår tolkning.  
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Vid bearbetningen av intervjuerna framkom fyra kategorier som särskilt viktiga i 

förskollärares matematikundervisning. Dessa kategorier är: Att rikta barns 

uppmärksamhet, Aktivitet, Språklig kommunikation och dialog samt Matematiska ord 

och begrepp. 
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Resultat 
I detta kapitel presenteras resultat och analys av genomförda observationer och 

intervjuer. I analysarbetet av intervjuerna har fyra kategorier framträtt som viktiga i 

förskollärares undervisning: att rikta barns uppmärksamhet, språklig kommunikation 

och dialog, aktivitet samt matematiska ord och begrepp. Vi inleder kapitlet med att 

redovisa resultat från observationerna utifrån underrubrikerna: Sandlåda och material, 

Språklig kommunikation och matematisk aktivitet samt Förskollärares tid i sandlådan. 

Därefter redovisar vi resultatet av intervjuerna utifrån underrubrikerna: Att rikta barns 

uppmärksamhet, Språklig kommunikation och dialog, Aktivitet, Matematiska ord och 

begrepp samt Övrigt.  

Observationer 

Vårt fokus under observationerna har varit förskollärares delaktighet vid barns lek i 

sandlådan.  

Sandlåda och material 

Sandlådan har en central placering på fem av sex förskolegårdar. På den sjätte 

förskolegården är den placerad bakom ett buskage, invid ett gångstråk och ett staket. En 

av förskolorna har en sandlåda som är ca 10 kvm medan de andra fem är ca 20 kvm. 

Den minsta sandlådan är centralt placerad. Fem av sex sandlådor har en sittkant. I två 

sandlådor finns fast material så som klätterställning och lekhus. En förskola har två 

sandlådor medan de andra har en.  

På alla förskolor finns det lekmaterial som traditionellt brukar finnas för sandlådelek, 

såsom hinkar, spadar, former, fordon, silar etc. På tre förskolor har även annat material 

tillförts till sandlådan, såsom plaströr, traktordäck, lek-bord, kabeltrumma, pinnar, 

stubbar, stenar, kastruller och träklossar (Bilaga 5). På fem av förskolorna förvaras 

materialet i backar inne i förråd. En förskola förvarar allt sitt sandlåde- material i backar 

invid sandlådan (Bilaga 6).  

Språklig kommunikation och matematisk aktivitet  

Observationerna visar att tre förskollärare av sex, är aktiva tillsammans med barnen i 

sandlådan. En förskollärare befinner sig i sandlådan men är inte aktiv tillsammans med 

barnen. De två övriga förskollärarna är aktiva med barnen men vid andra platser än vid 

sandlådan. Det vi har observerat är att de tre aktiva förskollärarna i sandlådan har 

mycket språklig kommunikation med barnen. Vid den språkliga kommunikationen 

använder två av förskollärarna matematiska ord och begrepp på ett mer medvetet sätt 

medan den tredje gör det på ett mer omedvetet sätt, enligt vår tolkning. De två 

förskollärare som använder ord och begrepp på ett mer medvetet sätt gör det genom att 

koppla orden och begreppen till aktivitet. De betonar ord, återupprepar dem vid ett 

flertal tillfällen och vidareutvecklar dialogen där de tillför fler ord och begrepp.  
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Vid observationerna noterar vi att förskollärarna använder många matematiska ord och 

begrepp såsom liten, stor, innanför, utanför, hög, djup, i, mer, fler, större, mindre, hur 

många osv, i sin språkliga kommunikation med barnen. De kopplar dessa ord och 

begrepp till handling och material. De gör kakor, gräver och fyller hinkar och former 

med sand. Exempel på detta finns i följande situation:  

Förskolläraren sitter i sandlådan tillsammans med tre barn. Hon sitter vänd mot 

sandlådan och barnen. Hon gräver i sanden med en liten spade, pratar och visar hur hon 

gör en kaka med hjälp av en liten hink.  

Lärare: – Vilken stor kaka. Titta här, hur många är det (kakor)...(barnets namn)?  

Barn 1: – En kaka.  

Barn 2 står bredvid och tittar på läraren och kakan.  

Barn 2: – En gång till.  

Läraren börjar gräva och fyller hinken med sand.  

Lärare: – Om vi gräver här blir det ett hål.  

Läraren fortsätter att fylla hinken och vänder sedan upp en kaka. Barn 2 

står och tittar på kakan och tittar sedan på läraren.  

Barn 2: -En gång till.  

Då vi analyserar situationen menar vi att förskolläraren riktar barnens uppmärksamhet 

mot räkning och mätning, vilka kan kopplas till Bishops (1991) matematiska aktiviteter 

Räkna och Mäta. Räkna, då hon uppmanar barnet att räkna antal kakor och Mäta, då 

hon använder begreppet grop som kan sägas beskriva ett djup.   
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I andra observationer uppmärksammas vi på hur förskollärare riktar barns 

uppmärksamhet mot ett matematiskt innehåll genom språklig kommunikation och 

aktivitet. Ett exempel på detta beskrivs i följande observation. Förskolläraren sitter 

tillsammans med två barn i sandlådan. Hon börjar gräva i sanden och fyller former som 

hon vänder upp till kakor. De två barnen vill gärna trampa sönder dem men hon stoppar 

dem.  

Läraren: – Nej, ni behöver inte ha sönder dem. Hjälp mig att göra fler istället.  

Läraren gör en sandkaka till, vilket verkar intressera barnen. De sätter sig ner på huk båda 

två och tittar på vad läraren gör.   

Lärare: – Nu gör vi fler. Kan ni hjälpa mig att räkna dem?  

Läraren räknar sandkakorna allt efter hon gör nya, när hon gjort tre kan inte ett av barnen 

låta bli dem längre. Barnet ställer sig upp för att sen trampa sönder en sandkaka.   

Lärare: – Nu blev det en mindre. Hur många har vi kvar nu?  

Det som sker i situationen kopplar vi till Bishops aktiviteter Räkna, Mäta, Leka och 

Förklara. Kopplingen till Räkna gör vi då läraren uppmanar barnen till att räkna antal 

sandkakor och då hon jämför antal såsom fler-färre (mindre antal än innan). Kopplingen 

till Mäta handlar om att förskolläraren påtalar kakornas hållfasthet då hon gör dem 

uppmärksamma på att de går sönder om man trampar på dem. Leka, synliggörs genom 

att förskolläraren initierar till en aktivitet med regler- räkna, skapa och inte ta sönder- 

och som barnen gör om till sin egen lek, där förskollärarens regler utmanas. Kopplingen 

till Förklara kan göras då förskolläraren föreslår, argumenterar och försöker förklara 

vad aktiviteten ska gå ut på samt vilka konsekvenserna blir då de förstör.   

Vid ytterligare annan observation riktar förskolläraren, genom språklig kommunikation 

och aktivitet, barnens uppmärksamhet mot matematik. Förskolläraren och två barn står 

under ett kastanjeträd invid sandlådan. De har hjälpts åt att leta efter kastanjer, vilka 

barnen har lagt i varsin hink.  

Lärare: – Hur många har du nu? (vänd mot ett av barnen)  

Lärare: – Du måste räkna dem (hjälper barnet att räkna) – Ett, två, tre, fyra.  

Läraren vänder sig mot det andra barnet.  

Lärare: – Hur många har du då.. (barnets namn)? – En, två, tre. Jämför nu hur många ni 

har.  

Läraren vänder sig växelvis mot de båda barnen.  

Lärare: – Du har (ohörbart) och du har (ohörbart). – Titta, nu tappade du en där. Nu har 

du en, två, tre, fyra. Och du har en, två, tre, fyra. Nu har ni lika många.  
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Vid en annan observation uppmärksammas vi på hur det matematiska begreppet tid kan 

komma till uttryck, genom förskollärares dialog med ett barn och en pedagog. 

Förskolläraren sitter i sandlådan och fyller en hink med sand, samtidigt som hon tittar 

mot ett barn som befinner sig där.  

Barn: – När är det mellanmål?  

Lärare: – Vet du hur mycket klockan är nu? Den är halv tio. Vi äter mellanmål halv tre.  

Förskolläraren vänder sig mot en pedagog som står invid sandlådan och berättar att hon 

i helgen lärt sig den ”somaliska klockan” och nämner olika klockslag. Barnet står och 

tittar på förskolläraren och den andre pedagogen och vi uppfattar det som om att han 

lyssnar på vad de pratar om eftersom han tittar koncentrerat på dem båda. Även ett 

annat barn tittar intensivt på de båda vuxna. Förskolläraren vänder sig åter mot barnen. I 

dialogen mellan barnet och förskolläraren samt mellan förskolläraren och pedagogen 

samtalas det om tid, vilket vi tolkat ingår i Bishops aktivitet Mätning, då tid är ett 

mätbart fenomen. I dialogen mellan förskolläraren och pedagogen fick de båda barnen 

även en inblick i hur en annan kultur mäter tid.  

I en annan situation kan vi, enligt vår mening, finna Bishops aktiviteter Mäta och 

Förklara, i förskollärarens språkliga kommunikation med ett barn. Barnet har en 

bandyklubba i sandlådan och försöker skjuta iväg en större plastboll. Förskolläraren står 

bredvid barnet.  

Lärare: – Du har en stor boll. Det blir svårt att skjuta, den är tung. Försök med en mindre 

plastboll istället, den är lättare.  

Förskolläraren pekar på den större plastbollen samtidigt som hon pratar. När hon 

föreslår en mindre plastboll, pekar hon bort mot förrådet. I denna situation sätter 

förskolläraren ord på begreppen tung och lättare, stor och mindre samtidigt som hon 

kopplar ihop begreppen stor-tung, liten-lättare. Hon visar på ett samband mellan dessa 

begrepp då hon i den språkliga kommunikationen förklarar och uppmuntrar barnet till 

att prova skillnaden.  

I följande situation kan en koppling till Bishops aktivitet Lokalisera göras, där 

förskolläraren benämner begreppet inuti-inne. Ett litet barn är ledset och förskolläraren 

håller om, tröstar och småpratar med barnet. Hon tar med barnet till ett traktordäck som 

ligger i sandlådan och lyfter i barnet i detta.  

Lärare: – Nu är du inne i däcket. Var är …(barnets namn)?  

Förskolläraren låtsas leta efter barnet.  

Lärare: – Inuti däcket.  
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I en observation som handlar om hur materialet i sandlådan ska förvaras, framstår 

sorteringen av materialet som viktigt. Materialet förvaras i uppmärkta backar med bilder 

på respektive material, vilka står invid sandlådan. Det framkommer dock inte i 

observationen om det finns en matematisk tanke kring sorteringen eller om syftet är att 

underlätta för barnen då de ska städa undan. I den språkliga kommunikationen pratar 

inte förskolläraren med barnen om själva sorteringen utan påtalar endast var respektive 

material ska vara.  

Sammanfattningsvis tolkar vi genom våra observationer att kopplingar kan göras till 

Bishops sex matematiska aktiviteter i samtliga fall, i förskollärares språkliga 

kommunikation med barnen. Ingen situation innefattar dock samtliga sex aktiviteter. Då 

det gäller läroplansmålen för matematik (Skolverket, 2010a) menar vi att förskollärarna 

uppfyller målen gällande att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge, antal, 

mängder, tid etc., då de riktar barns uppmärksamhet mot detta genom sin språkliga 

kommunikation och handling. I observationerna har vi uppmärksammat en brist då det 

gäller att uppmuntra barnen till att följa och föra resonemang. Vi menar att mycket 

istället handlar om att förskollärarna riktar barnens uppmärksamhet mot att räkna. 

Förskollärares tid i sandlådan 

Vid observationen har vi undersökt hur mycket tid förskollärarna tillbringat i eller invid 

sandlådan, vid barns lek. Hur mycket tid som förskollärare har tillbringat där, har skiftat 

mellan observationerna. Vi är medvetna om att det inte går att generalisera resultatet 

eftersom observationerna är gjorda endast vid ett tillfälle per förskola. Resultatet kan 

inte anses som tillräckligt tillförlitligt för att en generalisering skall kunna göras. Med 

detta menar vi att resultatet inte visar hur det verkligen ser ut, utan det visar endast hur 

det ser ut vid observationstillfället. För att tidsmätningen bättre ska stämma med 

verkligheten, behöver det göras fler mätningar över längre tid. Stensmo (2002) menar 

att reliabiliteten dvs. undersökningens pålitlighet, fastställs om det man mäter eller 

observerar görs vid upprepade tillfällen och uppnår ungefär samma resultat. Vi menar 

dock att vårt resultat, i kombination med intervjuer, ändå ger en fingervisning om hur 

det kan se ut.  

 

I observationerna har förskollärares närvaro i sandlådan vid barns lek, varierat mellan 0-

66 minuter.  Observationen där förskolläraren inte var i sandlådan alls, kan förklaras 

med att inget barn vistades där vid observationstillfället. Två förskollärare var i 

sandlådan 6 respektive 7 minuter. Resterande tre förskollärare var i sandlådan 40, 55 

samt 66 minuter. Detta säger dock ingenting om hur aktiva förskollärarna har varit 

tillsammans med barnen. Enligt vår analys, var den mest aktiva förskolläraren den som 

tillbringade 55 minuter i sandlådan. Förskolläraren hade mycket språklig 

kommunikation med barnen, där hon använde många matematiska ord och begrepp i 

samtalen. Hon bekräftade muntligt det barnen gjorde och utryckte och ställde 

utmanande och reflekterande frågor. Förskolläraren använde även sandlådans material 

aktivt när hon samspelade med barnen. I observationen upplevde vi att förskolläraren 

använde matematiska ord och begrepp på ett medvetet sätt. 
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Hon betonade ord och begrepp, utan att vara övertydlig, och förde samtalen vidare 

genom att återupprepa ord och begrepp ett flertal gånger. Förskolläraren som 

tillbringade 40 minuter i sandlådan, använde också många matematiska ord och 

begrepp. Hon har mycket språklig kommunikation med barnen, där hon ger 

uppmuntran, ställer frågor, ger återkoppling och instruktioner. Den förskollärare som 

tillbringade mest tid i sandlådan, var aktiv periodvis tillsammans med barnen. Långa 

stunder satt hon tyst och iakttog barnens lek eller pratade med andra pedagoger som 

befann sig i närheten.  

 

Resultatet visar att närvaro tidsmässigt inte är detsamma som aktiv närvaro. 

Förskollärare kan vara närvarande men ha fokus på det som händer runt omkring istället 

för på det som sker i sandlådan. De kan även vara närvarande men sitta tysta och, som 

vi uppfattar det, lyssna och iaktta barns lek. Då vi tolkar undervisning utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, innebär detta att förskollärare inte enbart ska vara närvarande 

utan att de även måste vara aktiva och använda språket i interaktionen för att barns 

lärande skall vidgas.  

 

 

Intervjuer  

I detta avsnitt redovisar vi det resultat vi erhållit då vi analyserat intervjusvaren. I 

intervjuerna har fyra kategorier framträtt och dessa beskrivs under rubrikerna: Att rikta 

barns uppmärksamhet, Aktivitet, Språklig kommunikation och dialog samt Matematiska 

ord och begrepp. Vid intervjuerna har förskollärare även resonerat kring annat som inte 

direkt kan kopplas till studiens frågeställningar. Detta beskriver vi sist i avsnittet under 

rubriken Övrigt. 

  

Att rikta barns uppmärksamhet  

Vid intervjuerna framkommer att samtliga förskollärare anser att undervisning ska 

bygga på barns intresse. De menar att undervisning ska ske till största del genom lek där 

deras uppmärksamhet riktas mot ett specifikt innehåll. Två förskollärare betonar att 

undervisning sker genom barns lek, och att dessa två delar är sammanflätade. Endast en 

förskollärare betonar att undervisningen skall vara rolig för barnen.  

Att undervisningen inte ska vara som i skolan uttrycks tydligt av tre förskollärare. En av 

de intervjuade förskollärarna uttrycker: 

   

”Om jag tänker rent spontant så tänkte jag då jag började jobba igen att, hoppsan ska man 

göra skola av det nu också?! ”  
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När vi i intervjuerna har ställt följdfrågan om vad själva begreppet undervisning innebär 

i förskolans kontext så har de talat om lärande och att undervisning handlar om att rikta 

barns fokus mot något. De talar hellre om att lära barn än om att undervisa barn. En 

förskollärare uttrycker detta:  

 

”Jag tänker inte på undervisning som i skolan. Jag ska finnas där som pedagog och vara 

med i deras lärande. Jag måste vara med och sätta fokus på saker, det de är intresserade 

av. Hjälpa till och spinna vidare på det till exempel. Det kan vara undervisning på 

förskolenivå”.    

 

Att sätta fokus på saker tolkar vi som att förskolläraren riktar barns uppmärksamhet mot 

något specifikt som barnen intresserar sig för. En annan förskollärare uttrycker något 

liknande:  

 

”Undervisning ska inte vara som i skolan. Undervisning för mig är att lyssna till barnen, 

förklara och hjälpa dem att ta nästa steg.”  

 

Enligt vår tolkning, är förskollärarna i vår studie inte kritiska till själva undervisningen 

utan mer till en undervisning som är alltför lik skolans. De menar att undervisning i 

förskolan ska förstås på ett annat sätt än i övriga skolan. Förskollärarna uttrycker att 

undervisning inte ska ske i skolliknande former där de förmedlar kunskap, utan att 

undervisning handlar om att rikta barns uppmärksamhet mot ett lärandemål genom 

dialog och samspel.  

 

De intervjuade förskollärarna lyfter fram att undervisning handlar om att ta tillvara på 

det som uppstår spontant i vardagen men att undervisning även sker i planerade 

situationer.  Detta ger en förskollärare uttryck för. 

  

”Så som jag tänker så dels är det spontana tillfällen och dels tillfällen som är lite mer 

tillrättalagda. Att man liksom mixar det. Att man tar tillvara på de spontana tillfällena 

men att man också jobbar tematiskt eller så”  

 

Att ta tillvara på det som uppstår spontant i vardagen handlar om att didaktiska frågor 

hanteras i stunden, i den situation som råder. Det kan exempelvis innebära att 

förskollärare i stunden uppmärksammar och riktar barns uppmärksamhet mot något 

specifikt. Planerade situationer tolkar vi däremot som att ta tillvara på barns intresse och 

där förskollärare riktar barns lärande mot ett specifikt mål till exempel genom ett 

temaarbete. En förskollärare nämner inte uttryckligen temaarbete men berättar att de 

arbetar med ett sammanhållande ämne under en längre tid:  

 

”Vi jobbar ju mycket med normer och värden, ICDP
1
 och vägledande samspel. Och med 

NTA
2
-Jämföra-Mäta”.  

 

                                                 
1
 ICDP - International Child Development Programme är ett salutogent program som fokuserar på det 

positiva samspelet. Programmet utgår från var och ens förmågor och möjlighet till utveckling. 
2
 NTA - Naturvetenskap och teknik för alla. 
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Att arbeta temainriktat kan sägas vara ett sätt att undervisa i förskolan. Då barns 

uppmärksamhet riktas mot ett lärandemål under längre tid kan detta bidra till att barns 

lärande blir mångsidigt och sammanhängande. Oavsett spontan eller planerad 

undervisning uttrycker detta ett synsätt om det aktiva barnet och en undervisning som 

bygger på ett samspel där den vuxne vägleder mer än att endast vara en 

kunskapsförmedlare. 

  

Sammanfattningsvis visar resultatet att förskollärarna menar att undervisning handlar 

om att rikta barns uppmärksamhet mot något specifikt. Undervisning sker genom att 

barnens intresse tillvaratas i planerade situationer men även i det som sker spontant. 

Förskollärarna menar att undervisning kräver ett aktivt samspel och språklig 

kommunikation mellan barn och vuxna.  

Aktivitet 

Tre förskollärare lyfter fram att lärande och undervisning sker både genom det barnen 

gör och det som förskollärare initierar till. De kopplar ihop undervisning med 

utforskande, experimenterande och undersökande. Två förskollärare menar att man som 

lärare måste ta vara på barnens egna experimenterande och utforskande, och spinna 

vidare på detta. En förskollärare understryker att man kan undersöka tillsammans 

genom leken men även genom att tillsammans med barnen ta reda på mer. 

Att materialet är en undervisningsresurs för att stimulera barns experimenterande och 

utforskande betonar en av förskollärarna i studien.  

 

”Det är viktigt att ha en tanke, att plocka fram ett tänkt material som barnen får ta del av. 

Även påvisa nya saker där barnen får vara delaktiga, att de får experimentera och prova 

sig fram med hjälp av materialet. Sagor, klossar, pinnar men jag måste ha en tanke med 

varför jag tar fram det. En tanke med varför jag använder materialet-det är undervisning 

för mig”  

 

Materialets betydelse i undervisningen och för matematisk aktivitet lyfts fram av en 

annan förskollärare.  

 

”Allt material som man kan jobba med finns i sandlådan. Sanden, vatten, hinkar, spadar, 

pinnar, löv”. 

 

En förskollärare svarar på vad matematiskt undervisningsmaterial i sandlådan är: 

 

”Materialet, ja det är ju allting- sanden, formerna, hinkarna, spadarna. Det kommer dit 

andra saker som pinnar, ja, allt kan man i princip använda” 

 

Även en annan av förskollärarna lyfte fram materialets betydelse i undervisningen. Hon 

kopplar ihop material med barns intresse.  

 

”Jag ska finnas där som pedagog och vara med i deras lärande och se vad de är 

intresserade av och ta fram material”.  
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Enligt vår tolkning gör förskollärarna en koppling mellan material och aktivitet och 

lyfter fram att material används både såväl av förskollärare som undervisningsmaterial 

som av barn i deras eget experimenterande, utforskande och lek. Material kan även 

användas i en matematisk aktivitet utan att förskollärare haft det som avsikt. På en 

förskola uppfattade vi att det fanns en fokusering kring sortering, då materialet förvaras 

i uppmärkta backar. Vid intervjun ställde vi frågan om sorteringen utgick ifrån en 

matematisk tanke. 

  

”Nej, det handlar mer om att det underlättar för barnen. Om saker inte ligger där de ska 

vara så kan de barn som vill leka, ha svårt att hitta det de vill ha. Om de vet att sakerna 

ligger på sin givna plats så underlättar det för barnen”  

”Sedan kan man presentera sakerna på olika sätt. Man kan sortera spadarna på olika sätt 

och det kan några tycka är spännande. Andra barn kan tycka att det är spännande med en 

låda med blandade saker. Då kan man upptäcka saker som man kanske inte hade upptäckt 

annars”.  

 

Då hon får frågan om städningen (sorteringen, vår anm.) kan kopplas till matematik, 

svarar hon:  

”Ja, det måste man ju kunna göra. Det är ju olika former, storlekar, figurer, tyngd, så visst 

finns det mycket att göra kring det. Urskiljning av form och figur, leta antal”.  

 

Tre förskollärare kopplar ihop matematik med aktiviteten räkna. De lyfter fram att de 

räknar antal olika föremål såsom former, sandkakor etc. En annan förskollärare, som 

under observationen var aktivt närvarande och delaktig vid barnens lek i sandlådan, 

riktade däremot inte barnens uppmärksamhet mot att räkna. Denna förskollärare 

uttrycker i intervjun:  

 

”Jag ska inte tänka att det är jag som ska lära ut att lära dem att räkna”.  

 

Hon påtalar att undervisningen istället handlar om att väcka deras uppmärksamhet på 

jämförelser, lika/olika, form osv. och stötta dem i deras funderingar och slutsatser.  

 

Två förskollärare nämner fysisk aktivitet utomhus med matematiskt innehåll såsom 

barns springande, klättrande och hoppande. En av förskollärarna menar att matematik, 

speciellt för de minsta barnen handlar om kroppsuppfattning, avståndsbedömning och 

rumsuppfattning, vilket är något som de möter varje dag, både inomhus och utomhus. 

Den andra förskolläraren nämner utomhusmiljön som möjlighet i 

matematikundervisningen. Hon menar att utemiljön är betydande för barns fysiska 

utveckling men även i undervisning då man som förskollärare använder många 

rumsbegrepp i samtalet med barnen.  

 

”Upp för backen, ner för backen, genom, över, under och så vidare”  

 

Enligt vår tolkning menar förskolläraren att barnen erfar matematik genom fysisk 

aktivitet, där barnen får matematiska ord och begrepp på sina upplevelser.  
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En förskollärare nämner den fysiska leken som en aktivitet att använda i 

undervisningen. 

 

”Jag kan tänka så här, att när man leker med barnen, kan man sätta ord på det man gör, 

fundera på, vad händer om man gör så här? Det är otroligt mycket som är matematik som 

man inte tänker på.”  

 

I studien påpekar förskollärare att det är deras ansvar att se till att det finns material och 

att vara närvarande, delaktig och följa barnen och deras intressen. De lyfter fram att 

undervisning i matematik handlar mycket om att stimulera handling och tanke, i en 

dialog och ett samspel med barnen. I studien har vi undersökt huruvida förskollärares 

uppfattning av sin aktivitet vid barns lek i sandlådan genom fysisk närvaro och språklig 

kommunikation, stämmer överens med det vi kan se genom observation. Hur 

förskollärarna ser på sin delaktighet och sitt samspel med barnen då de leker i sandlådan 

har skiftat.   

”Lite olika, jag kan tänka att jag är ganska så delaktig i sandlådan.”  
”Olika, beror på om barnen är där eller inte.” 

”Ganska lite tid i sandlådan, det beror på vilken dag det är.” 

 

Ett par av förskollärarna nämner att deras delaktighet i sandlådan har med sandlådans 

placering att göra:  

 

”Vår sandlåda är ju stor och bra och centralt placerad, enkelt att vara där, och ändå ha 

koll runtomkring.”  

”Det är svårt att vara i sandlådan eftersom man måste hålla koll på det som händer runt 

om kring.”  

 

En förskollärare berättar att för henne har hennes delaktighet i sandlådan med hennes 

arbetstider att göra:  

 

”Kommer man 9, då sitter man mer med dem än om man öppnar, då kanske man inte är 

lika aktiv, men trots allt ska man ha det i bakhuvudet, varför är jag här?”  

 

Två förskollärare påtalar betydelsen av att vara aktiv vid barns lek i sandlådan. 

 

”Inte bara sitta i sandlådan bara för att sitta i sandlådan. Man ska vara aktiv och det 

innebär att följa barnen.”  

”Man kan inte bara sitta där, man måste vara aktiv”  

 

I en följdfråga om hur förskollärarna ser på arbetslagets delaktighet vid barns lek i 

sandlådan svarar två förskollärare: 

 

”Den är inte jättestor men vi finns ju där och det är klart att vi sitter med dem i sandlådan 

och samtalar med dem men fokusen har nog mest varit barnens samspel och fria lek 

tillsammans.”  

”Vissa är nog mer än andra, en del kanske, att det blir så att barnen är i sandlådan och sen 

så är man med och hjälper på andra ställen istället men vi har några som är bra på det och 

några som är mindre bra på det, så är det ju. Och det är väl bra för då finns det ju lite av 

alla.”  
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Sammanfattningsvis framkommer det att förskollärarna anser det betydelsefullt att vara 

närvarande och aktiv vid barns lek i sandlådan, för att rikta barns uppmärksamhet mot 

ett matematiskt innehåll. Hur aktiva och närvarande de uppfattar sig vara har däremot 

skiftat. De belyser bland annat att sandlådans placering kan innebära ett hinder i att vara 

aktiv och närvarande eftersom det kan vara svårt att ha överblick över resten av 

förskolans gård. Förskollärarna lyfter även fram materialets betydelse i undervisning 

och i barns lek, experimenterande och upptäckande, där barnen kombinerar handling 

med tanke genom experimenterande, användande av material i sorteringsövningar, 

genomförande av mätningar på olika sätt, användande av olika former till sandkakor, 

jämförande av hinkar fyllda med sand osv.  

 

Språklig kommunikation och dialog 

Betydelsen av språklig kommunikation och dialog i undervisning och barns lärande 

lyfts fram av tre intervjuade förskollärare. 

 

”Det bygger på språk och kommunikation”.  

”Att reflektera tillsammans med barnet-hur kunde det bli så här? Jag tycker att jag som 

lärare ska följa barnet och titta och tillsammans med barnet diskutera- hur kunde det bli 

så här?- och se hur barnet kan gå vidare”.  

”Dialogen mellan mig som pedagog och barnen, där jag tar del av vad barnen är 

intresserade av, och kunna se att här kan jag göra någonting av som de är intresserade 

av”.  

 

De lyfter fram att språklig kommunikation och dialog bygger på återkoppling och 

återupprepning av matematiska ord och begrepp, utmanade frågor samt en kombination 

av språk och handling, enligt vår tolkning. Ett exempel på detta är då en förskollärare 

och ett barn vid en observation sitter vid en bänk efter fruktstunden. Barnet lägger upp 

kastanjer på bänken och vill räkna dem. Förskolläraren uppmuntrar och återupprepar 

matematiska ord genom en kombination av språk och handling. Vid intervjun tillfrågas 

förskolläraren om hon använt dialogen medvetet i ett undervisningssyfte, vilket hon 

bekräftar. Hon menar att undervisning handlar om att ta tillvara på spontana tillfällen 

som uppstår och att samtala med barn kring det som intresserar dem. Fler förskollärare 

uttryckte vid intervjuerna att det var viktigt att fånga barns intresse för att ett lärande ska 

kunna ske. Samtidigt såg vi under observationerna att endast två förskollärare byggde 

samtalet på det som barnen var engagerade i, och att de i denna dialog förde in 

matematiska ord och begrepp.  

 

En förskollärare lyfter fram samtalets betydelse för undervisning i sandlådan. 

 

 ”Där finns det ju jättestora möjligheter, jag bara tänker när de kommer och radar upp alla 

bilar, räknar dem, hur många är det? Hur långt kan man bygga med dem? Hur kort? När 

man gräver i sanden, räkna kakorna, hur många gånger har du sparkat sönder kakan? 

Alltså, pratar du om det du gör, så har du lika stor möjlighet där som någon annanstans på 

gården. Ta tillvara det de gör, prata med barnen, så att de kan svara. Det beror på hur 

intresserad man är och vad man tycker. Man kan ju bara sitta vid sandlådan och titta på 

barnen när de leker också.”  
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Hon belyser att förskollärarens förhållningssätt har betydelse då hon lyfter fram 

förskollärarens intresse för att samtala med barnen. 

 

I studien belyser förskollärare att samtal och dialog är viktigt i undervisning. Å andra 

sidan så kan vi i observationerna notera att endast två förskollärare samtalar med barnen 

kring ett matematiskt innehåll. En av dessa två förskollärare uppger vid intervjun att 

hon medvetet använder matematiska ord och begrepp i samtal och dialog med barnen, i 

såväl spontana som planerade situationer, inomhus såsom utomhus. Hon anser att 

sandlådan fungerar för undervisning i språk såväl som i matematik. Två förskollärare 

menar att man som förskollärare ska vara aktiv i sandlådan, vilket gäller både i handling 

som i samtal, enligt vår tolkning.  Sammanfattningsvis tolkar vi att förskollärarna anser 

att samtal och dialog med barnen är av betydelse för barns lärande i matematik. 

 

Matematiska ord och begrepp 

I studien lyfter förskollärarna fram att det är viktigt att barn får kunskap om 

matematiska ord och begrepp. De nämner att matematik innehåller ord och begrepp som 

barn behöver få kunskap och erfarenhet kring. En förskollärare säger:  

 

”Lära barn begrepp som de kan använda. Det är matematik tänker jag”. 

  

Ytterligare två förskollärare uttrycker att barn ska få lära sig matematiska ord och 

begrepp. De nämner däremot inget om de tycker det är viktigt att lära barn rätt ord och 

begrepp. En förskollärare menar att:  

 

”Fokus är inte att använda alla begrepp utan fokus är att väcka deras uppmärksamhet eller 

deras nyfikenhet, kan jag tycka”.  

 

Att sandlådan kan vara en plats där barn kan utveckla sin förståelse för matematiska ord 

och begrepp lyfts fram av en förskollärare. 

  

”Den funkar jättebra för matematik tycker jag. Man kan få in mycket begrepp i det och 

man kan.. ja, alla begrepp kan man nog få in.” 

 

Att matematik innefattar så mycket mer än bara siffror understryker en förskollärare. 

  

”Allting är matematik. Matematik är inte bara siffror, det är bara en del av matematiken”.  

 

Med detta menar hon att matematik även innefattar ord och begrepp och inte bara 

symboler, enligt vår tolkning. En förskollärare påtalar att de på förskolan arbetar med 

ett matematikmaterial - NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) - där barn ska 

jämföra och mäta. Förskolläraren nämner begrepp som lång, kort, större, mindre osv. Vi 

tolkar detta som att barnen genom detta material får möta olika ord och begrepp som 

belyser detta område inom matematiken.  
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Vid observationerna noterar vi att tre förskollärare använder många olika matematiska 

ord och begrepp i samtalen med barnen i sandlådan men endast två av dessa uppger vid 

intervju att de gör det medvetet.  

Sammanfattningsvis tolkar vi att förskollärarna anser det vara viktigt att barn får 

kunskap och erfarenhet om matematiska ord och begrepp men att de inte alltid tänker på 

sandlådan som en undervisningsmiljö där matematiska ord och begrepp kan synliggöras 

genom förskollärares undervisning. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet av observationerna att tre förskollärare av sex, är 

aktivt närvarande vid barns lek i sandlådan. Det som framträder är att dessa 

förskollärare har mycket språklig kommunikation och dialog med barnen, där de genom 

aktivitet och handling riktar barns uppmärksamhet mot ett matematiskt innehåll. 

Observationerna visar också att förskollärarnas tid i sandlådan har varierat men att 

närvaro tidsmässigt inte automatiskt innebär att de är aktivt närvarande.  

 

Vid intervjuerna har fyra kategorier - att rikta barns uppmärksamhet, aktivitet, språklig 

kommunikation och dialog samt matematiska ord och begrepp - framstått som viktiga 

för förskollärarna i deras undervisning. De har lyft fram den språkliga 

kommunikationens och dialogens betydelse i undervisningen och påtalar att de genom 

språklig kommunikation riktar barns uppmärksamhet mot ett lärande i matematik, vilket 

vi också uppmärksammat vid observationerna. De understryker dock att den språkliga 

kommunikationen bör kopplas samman med aktivitet för att matematiska ord, begrepp 

och fenomen skall synliggöras för barn.  
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Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras undersökningens resultat i förhållande till redovisad litteratur 

och tidigare forskning. Vidare diskuteras även resultatets tillförlitlighet. Syftet med 

denna studie har varit att undersöka vilka uppfattningar förskollärare har av sin 

undervisning i matematik samt hur de uppfattar matematikundervisning utomhus, i en 

begränsad miljö så som sandlådan. Vi har även valt att undersöka förskollärares 

uppfattning kring betydelsen av fysisk närvaro och språklig kommunikation för barns 

lärande i matematik. Vi inleder med diskussion kring val av metoder. Detta följs av 

diskussion kring resultatet utifrån kategorierna Att rikta barns uppmärksamhet, 

Aktivitet, Språklig kommunikation och dialog samt Matematiska ord och begrepp.   

Metoddiskussion 

I vår materialinsamling har vi läst litteratur så som böcker, artiklar mm och gjort 

databas-sökningar. Vid sökning på databasen Discovery har vi, då vi sökt på Peer 

reviewed och Full Text, fått olika antal träffar beroende på vilka sökord vi använt. Vi 

har avgränsat sökningarna med hjälp av * *.  

På exempelvis sökorden Preschool teaching mathematics fick vi 735 träffar. På 

Preeschool teaching mathematics outdoor fick vi 1 träff och slutligen på Preeschool 

teaching mathematics outdoor sandbox 0 träffar. Vi provade då att söka på Early 

childhood education mathematics och fick 2534 träffar. Early childhood education 

mathematics outdoor gav oss 359 träffar och slutligen Early childhood education 

mathematics outdoor sandbox 0 träffar. Databasen ERIC gav oss ett liknande resultat, 

liksom databasen DiVA. Detta visar att matematikundervisning utomhus i sandlådan är 

ett outforskat område. Resultatet kan också visa på att vi eventuellt använt oss av 

felaktiga sökord. Eftersom vi inte har funnit forskning gällande området 

matematikundervisning i förskolans sandlåda, har vi varit hänvisade till den litteratur 

och forskning som finns inom undervisning i förskolan samt matematikundervisning i 

förskolan. Vi menar att det kan vara ett problem när det inte finns forskning inom det 

område man studerar. Man har då inte någon forskning att jämföra sin egen 

undersökning med. Vi anser att resultatets tillförlitlighet därför kan ifrågasättas eftersom 

det inte finns något som varken styrker eller motsäger vårt resultat. 

Då observationerna är gjorda vid ett tillfälle per förskola, är vi medvetna om att 

resultatet inte visar hela sanningen om förskollärarnas delaktighet och undervisning vid 

barns lek i sandlådan. Vi har valt att observera och intervjua sex förskollärare vid sex 

olika förskolor för att få ett bättre tvärsnitt över hur det kan se ut. Enligt vår mening 

ökar det tillförlitligheten på studiens resultat (Vetenskapsrådet, 2011). Om studien hade 

genomförts på exempelvis två förskolor, hade resultatet inte kunnat tolkas som ett 

tvärsnitt över hur det kan se ut på förskolor i allmänhet utan mer visat hur det ser ut på 

dessa två förskolor.  
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En nackdel med att dela upp observationerna är dock att man bara får en observatörs 

blick. Hade vi gjort observationerna tillsammans kanske resultatet blivit annat och 

tillförlitligheten av resultatet ökat. Då man är ensam observatör finns risken att man 

förtränger eller missar väsentlig information (Vetenskapsrådet, 2011). 

Inbjudan sändes ut till ett flertal förskolor men många tackade nej till att delta på grund 

av olika skäl såsom inskolningar, sjukdom och vikariebrist. En förskola har inte svarat 

vare sig på telefon eller på mail. Detta bidrog till att arbetet med studien drog ut på 

tiden. 

Vi upplever att observationsschema, intervjuguide, digitalkamera samt diktafon har 

varit bra verktyg i arbetet. Observationsresultaten och fotografierna gav ett bra 

samtalsunderlag vid intervjuerna. Det var ett medvetet val att använda 

observationsschema istället för videokamera. Vi upplever att videokamera kan vara ett 

störande moment för både barn och pedagoger. Nackdelen med att inte använda 

videokamera är att man vid observation kan missa mycket av det som sker. Nackdelen 

med ett observationsschema är att man inte hinner skriva ned allt som sker utan man 

måste välja vilka händelser man ska fokusera på. Vi upplevde ändå att 

observationsschemat fungerade bra då det utgick från de didaktiska grundfrågorna. När 

vi vid bearbetningen av materialet tittade på intervjuguiden insåg vi att vi inte använt 

oss av alla didaktiska grundfrågor, vilket möjligtvis kan vara en brist och påverka 

studiens resultat. Kvale och Brinkman (2009) menar att guiden kan innehålla endast 

några av de ämnen som ska täckas eller innehålla mer detaljerade frågor. Huvudsaken är 

att guiden innehåller de viktigaste ämnena och förslag till frågor och följdfrågor, enligt 

författarna. Vi menar att i vår intervjuguide haft med de frågor som krävts för att 

besvara det vi vill undersöka i vår studie. 

Resultatdiskussion 

I studien har fyra kategorier framträtt i såväl observation som intervjuer, då det gäller 

förskollärares undervisning och barns lärande. Dessa är: att rikta barns uppmärksamhet, 

aktivitet, språklig kommunikation och dialog samt matematiska ord och begrepp. Dessa 

fyra begrepp har framstått som betydande i förskollärares uppfattning om undervisning 

samt undervisning i matematik. Språklig kommunikation och dialog samt aktivitet 

menar vi är av betydelse i undervisning som bygger på ett sociokulturellt perspektiv. I 

ett sociokulturellt perspektiv bygger lärande på ett aktivt samspel mellan barn och lärare 

genom språklig kommunikation och dialog. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 

2010a) framkommer att matematiska ord och begrepp likväl som matematiska 

aktiviteter, ska ingå i förskollärares matematikundervisning. Om man som förskollärare 

vill utveckla matematikundervisningen anser vi att Bishops (1991) sex matematiska 

aktiviteter kan vara till stor hjälp. Bishops matematiska aktiviteter kan spåras i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2010a) men vi menar att dessa inte synliggörs på ett 

tydligt sätt. Bishops matematiska aktiviteter synliggörs däremot i det förslag som ligger 

till grund för den reviderade läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010).  
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Huvudtemat i denna studie är hur förskollärare använder sig av förskoledidaktiska 

frågor, dvs. problematisering av undervisningen och lärandet. Det innehåller följande 

didaktiska grundfrågor: vad, varför, hur, när, med vem och var ska individen lära sig? I 

studien försöker vi besvara dessa frågor genom att koppla dem till undersökningens 

frågeställningar gällande matematikundervisning utomhus, i förskolans sandlåda. 

Att rikta barns uppmärksamhet 

I studien framkommer att undervisning i förskolan handlar om att rikta barns 

uppmärksamhet mot något, det vill säga mot ett lärandeobjekt. Detta stöds av tidigare 

forskning, bland annat av Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013). De 

menar att undervisning handlar om att rikta barns uppmärksamhet mot ett lärandemål 

och detta gör läraren genom att stötta och uppmuntra barns lärande och 

meningsskapande. I undervisningen skall lärare möjliggöra för barn att urskilja och 

skapa mönster. De påtalar att detta gör världen meningsfull för barn. 

Enligt Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) betyder didaktik ”att undervisa” och 

att didaktik behandlar och belyser inlärningens teori och undervisningens praktiska 

överväganden. I studien besvaras frågan vad barnen ska lära sig, nämligen matematik. 

Detta syftar då till en grundläggande kunskap och förståelse för matematiska ord, 

begrepp och fenomen. Vi menar att frågan vad barn ska lära sig är detsamma som vad 

barns uppmärksamhet skall riktas mot. För detta lärande har vi fokuserat på en 

begränsad miljö- förskolegårdens sandlåda, vilket är svaret på didaktikens frågeställning 

var. Med vem barnet skall lära sig, syftar vi främst på förskolläraren då studiens fokus 

är dennes undervisning.  

Barn lär sig även tillsammans med kamrater, både under förskollärarens ledning likväl 

som i den spontana leken som uppstår, så detta kan dock inte förbises. Förskolläraren 

kan vid planeringen av undervisningen utgå från att lärandet skall vara riktad mot 

grupper av barn eller enskilda barn, i ett visst syfte.  

Undervisningens mål kan även vara att ”fånga” de barn som spontant leker i sandlådan, 

i syfte att rikta deras uppmärksamhet mot något matematiskt innehåll. På frågan varför 

barns uppmärksamhet skall riktas mot ett matematiskt innehåll, hänvisar vi till 

undervisningsuppdraget såväl som betydelsen av en grundläggande matematisk kunskap 

för barnens egen skull. Detta gäller även frågan för vad barnen skall undervisas och 

utvecklas i sitt matematiserande, där vi främst hänvisar till det livslånga lärandet och 

betydelsen av att barnen får grundläggande kunskap inför skolstart. 

Smidt (2010) menar att ett didaktiskt perspektiv inte är förenligt med ett sociokulturellt 

perspektiv, då det didaktiska perspektivet utgår från lärares på förhand bestämda 

planering av undervisningen. I ett sociokulturellt perspektiv utgår undervisningen 

istället från det samspel och språkliga kommunikation som uppstår i stunden och där 

lärande sker i ett växelspel mellan barnet och läraren, enligt Smidt. Vi anser dock att 

dessa två perspektiv inte alls behöver vara varandras motsatser. 

http://www.skolverket.se/
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Det handlar om att förskollärare behöver ha både en planering kring de mål som ska 

strävas emot och planera för lärandetillfällen men även om att tillvarata de situationer i 

stunden för att vidga barns lärande. Förskollärare behöver kunskap och medvetenhet om 

vad undervisning innebär i förskolans kontext samt vad matematik i förskolan innebär. 

Om förskollärare har en bra planering och vet vartåt de ska rikta barns uppmärksamhet, 

desto mer spontana kan de vara och ta tillvara på de tillfällen som dyker upp och knyta 

an dessa till de mål som ska strävas emot, enligt Doverborg, Pramling och Pramling 

Samuelsson (2013). Här menar vi att didaktikens frågeställningar vad, var, hur, när och 

varför är till hjälp i förskollärares planering av matematik. Men för att undervisningens 

innehåll ska utvecklas kan förskollärare och övriga pedagoger behöva fortbildning kring 

matematik i förskolan. Förskollärare kan inte själva genomföra uppdraget att vidga 

barns matematiska lärande utan det krävs ett samarbete inom arbetslaget för att nå detta 

mål, vilket även betonas i förskolans läroplan (Skolverket, 2010a). 

Aktivitet 

Didaktikens frågeställning hur barn ska stimuleras i sitt matematiserande kan besvaras 

med Aktivitet. Med aktivitet menar vi de matematiska aktiviteter som förskollärare 

tillhandahåller genom sin undervisning i sandlådan. Vi hänvisar främst till Bishops 

(1991) sex matematiska aktiviteter. Bishops matematiska aktiviteter kan spåras i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2010a) men vi menar att dessa inte synliggörs på ett 

tydligt sätt. Bishops matematiska aktiviteter synliggörs däremot i det förslag som ligger 

till grund för den reviderade läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

I ett sociokulturellt perspektiv bygger lärande på ett aktivt samspel mellan barn och 

lärare (Smidt, 2010). I undervisning sedd utifrån ett sociokulturellt perspektiv har 

aktiviteter, där barns lärande vidgas med stöd av förskollärare, en stor betydelse enligt 

vår tolkning. I förskolans läroplan (Skolverket, 2010a) framkommer att matematiska 

aktiviteter ska ingå i förskollärares matematikundervisning.  

Vid planeringen måste förskolläraren ta ställning till didaktikens frågeställning hur detta 

lärande ska ske och vad som behövs för undervisningen ska möjliggöra ett lärande. 

Detta gäller både hur förskolläraren ska agera och vilka material eller andra resurser 

som kan vara nödvändiga, såsom kollegors hjälp, extra tid osv. I studien kopplar 

förskollärare undervisning till barns experimenterande och utforskande, och att 

undervisning handlar om hur de som förskollärare kan spinna vidare på detta. Enligt 

Skolinspektionens granskning (2012) retirerar pedagoger då det gäller 

matematikundervisning i förskolan. Vi kan inte se att detta stämmer, enligt vår tolkning, 

baserad på materialet i vår studie. Det framkommer att förskollärare känner stort ansvar 

för att barnens matematiserande stimuleras och att de vill ta fasta på det som intresserar 

barnen.  
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Vi upplever att då barn börjar prata om matematik handlar det ofta om aktiviteter där de 

vill räkna antal, ramsräkna och jämföra antal. Detta tar förskollärare fasta på, vilket är 

helt rätt och vilket också bekräftas i vår studie men om barns lärande i matematik skall 

utvidgas, krävs det mer. Här menar vi att om förskollärare vill utveckla 

matematikundervisningen kan Bishops (1991) sex matematiska aktiviteter vara till stor 

hjälp. 

I vår studie, då vi sökt tidigare forskning om matematikundervisning utomhus, har vi 

sett att det finns forskning inom detta område men då det gäller förskolans 

utomhusundervisning i matematik är forskningen begränsad. Den forskning vi har tagit 

del av har haft mer fokus på barns lärande utifrån ett barnperspektiv. Då det gäller 

undervisning utifrån förskollärares perspektiv är forskningen mer begränsad. Vi har inte 

funnit någon forskning kring matematikundervisning i en begränsad miljö såsom 

sandlådan. Detta har inneburit en svårighet för oss i vår studie då vi inte har haft något 

att jämföra vårt resultat med. Det visar samtidigt på ett outforskat område. I vår studie 

har vi bara ”skrapat” på ytan men vi anser att det är ett område som bör utforskas mer. 

Didaktik handlar om undervisning och utifrån detta perspektiv vore det intressant att 

lyfta fram hur förskolors olika miljöer kan användas i ett undervisningssyfte.  

I en studie av Szczepanski (2009) framkom att många lärare i skolan framhöll 

matematiken som ett ämne som med fördel kunde förläggas utomhus. Lärarna menade 

att utomhusmiljön kunde bidra till att matematiken synliggjordes på ett konkret sätt. 

Trots detta så var det ändå många lärare som kopplade matematikundervisning till 

papper, penna och böcker. Studiens resultat visade att skolans utomhusmiljö i första 

hand sågs som en miljö för lek och fysisk aktivitet och inte som lärmiljö. Detta kan 

jämföras med Skolinspektionens granskning (2012) som visade att många förskolor såg 

utomhusmiljön som en plats för barns lek och rörelse och inte som lärandemiljö. Vid 

analysen av intervjuerna framkom att endast en förskollärare av sex, medvetet använde 

sandlådan i sin matematikundervisning. I studien har vi dock funnit att sandlådans 

placering kan ha betydelse ifall förskollärare använder denna i undervisningen. Om 

sandlådan har en central placering, samlas barn och förskollärare där på ett naturligt 

sätt, vilket möjliggör matematisk aktivitet initierad av såväl barn som förskollärare. Vi 

har däremot inte bedömt att sandlådans storlek ska ha någon betydelse för barns lek och 

lärande, pedagogers delaktighet eller möjlighet till undervisning. En förskollärare lyfter 

dock fram detta som ett hinder för undervisning.  

Något som vi anser kan ha betydelse för förskollärares aktivitet och delaktighet är ifall 

sandlådan har en sittkant. Utifrån vår egen erfarenhet vill man som pedagog i regel ha 

något att sitta på eftersom det är ansträngande att sitta på huk eller knä en längre stund.  

Utgår man från didaktikens frågeställning var barnet ska lära sig så kan sandlådan vara 

en plats där barn kan lära och förskollärare kan undervisa i matematik. Detta kan ske 

genom att förskollärare använder miljöns egenskaper och material som 

undervisningsmaterial för att på ett konkret sätt synliggöra matematiska ord och 

begrepp för barnen. 
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Sandlådan ska, enligt vår mening, vara en plats för barns aktiva lek och lärande men 

även ses som en plats för förskollärares undervisning genom matematiska aktiviteter. 

Språklig kommunikation och dialog 

Språklig kommunikation och dialog ger svar på didaktikens frågeställning hur barnet 

ska lära sig, enligt vår mening. Enligt ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i 

samspel med andra och nyckelbegrepp för barns lärande är språklig kommunikation, 

gemenskap och delaktighet (Smidt, 2010). Doverborg, Pramling och Pramling 

Samuelsson (2013) understryker att i undervisning är språket det mest kraftfulla redskap 

förskollärare har. Detta lyfter även Vygotskij fram då han säger att språket kan vara den 

viktigaste undervisningsresursen för barns lärande (Smidt, 2010). Vidare menar 

Doverborg et al. (2013) att undervisning ska vara en dialog snarare än en monolog. 

Detta framkommer även vid intervjuerna där förskollärare betonar dialogen. Alla 

förskollärare har betonat vikten av att vara närvarande, prata med barnen, sätta ord på 

begrepp osv. En förskollärare uttrycker att undervisning inte handlar om 

förmedlingspedagogik. Detta tolkar vi som att hon menar som en pedagogik baserad på 

monolog snarare än en dialog där lärare förmedlar kunskap till barn. Enligt Pedagogisk 

uppslagsbok (1996) innebär förmedlingspedagogik att lärare för över kunskaper till en 

passivt mottagande elev. Detta motsäger ett sociokulturellt perspektiv där kunskap och 

lärande uppstår i dialogen mellan barn och lärare, enligt vår mening. 

Då lärare genom språklig kommunikation hjälper barnet mot ett lärandemål bistår 

läraren barnet med kommunikativa stöttor (scaffolds) (Säljö, 2000). Av 

observationsresultatet framkommer att endast en förskollärare hjälper barnen mot ett 

lärande inom matematik genom sin språkliga kommunikation. Hon återkopplar och 

återupprepar matematiska ord och begrepp, ställer utmanade frågor samt kombinerar 

språk med handling. I dialogen med barnet använder hon inte många ord, men hon sitter 

nära barnet, de har ögonkontakt och förskolläraren har en positiv samtalston, enligt vår 

uppfattning. Vi menar att kommunikativa stöttor inte behöver handla om många ord. 

Det handlar istället om att använda de ord som behövs i situationen för att stödja och 

uppmuntra barns lärande. 

Undervisning handlar om att ha kunskap om hur man kommunicerar med barn om ett 

specifikt innehåll och kunna ställa utmanande frågor, enligt Doverborg et al. (2013). 

Gjems (2009) betonar att förskollärare måste ha kunskap om hur man samtalar med 

barn för annars finns en risk att barnen blir uttråkade och tappar intresset. Förskollärarna 

uttryckte vid intervjuerna att det var viktigt att fånga barns intresse för att ett lärande ska 

kunna ske. Samtidigt såg vi under observationerna att endast två förskollärare byggde 

samtalet på det som barnen var engagerade i, och att de i denna dialog förde in 

matematiska ord och begrepp. Doverborg et al. (2013) lyfter fram att förutom 

kommunikation bygger även undervisning på ett lyssnande där både barn och 

förskollärare bidrar till den kommunikation och samspel som utvecklas. Vid endast en 

av observationerna kunde vi uppmärksamma att förskollärare och barn hade en 

samspelande dialog, där båda parter både kommunicerade och lyssnade. 
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De samtalade kring det som för stunden intresserade barnen och förskolläraren riktade 

samtidigt barnens uppmärksamhet mot matematiska ord och begrepp.  

Gjems (2009) menar att det i förskolan används en samtalsstruktur, som hon benämner 

IRF (initiativ, respons, feedback) och hävdar att denna samtalsstruktur är utbredd inom 

förskolan. Detta kan vi inte finna i studiens resultat, varken i observationer eller i 

intervjuer. Doverborg et al. (2013) ,Björklund (2008) samt Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson (2009) betonar alla betydelsen av språklig kommunikation 

för barns lärande i matematik. Utifrån deras studier menar vi att förskollärare behöver 

kunskap och medvetenhet kring den språkliga kommunikationens betydelse för barns 

matematiska lärande.  

Matematiska ord och begrepp 

I studien besvaras frågan vad barnen ska lära sig, nämligen matematik. Detta syftar då 

till en grundläggande kunskap och förståelse för matematiska ord, begrepp och 

fenomen. I förskolans läroplan (Skolverket, 2010a) framkommer att matematiska ord 

och begrepp skall ingå i förskollärares matematikundervisning. På didaktikens 

frågeställning genom vad ska barnet lära sig, kan denna fråga besvaras med att barnet 

lär sig matematik genom språklig kommunikation i ett samspel och dialog med 

förskollärare och kamrater. Varför barnet ska lära sig matematiska ord och begrepp lyfts 

fram i förskolans läroplan (Skolverket, 2010a) Enligt läroplanen är målet att barnet 

stimuleras och utmanas i sin språkliga samt matematiska utveckling. För vad ska barnet 

lära sig, är enligt vår mening en fråga som förskollärare bör reflektera kring. I 

läroplanen lyfts det fram att det är av betydelse för barns livslånga lärande. Vi menar 

dock att det även har i syfte att ge barn en grundläggande förståelse för matematik inför 

skolstart.  

För att undervisa och lära barn innebörden av matematiska ord och begrepp, behöver 

förskollärare kunskap och förståelse om vad och vilka dessa ord och begrepp är. Det är 

enligt Björklund (2008) och Solem och Reikerås (2004) betydelsefullt att förskollärare 

använder rätt ord och begrepp i samtalen med barn. Solem och Reikerås understryker att 

det är nödvändigt att förskollärare har kunskap om språkets betydelse för barns lärande i 

matematik. Detta tolkar vi som att förskollärare bör ha kunskap om betydelsen av att 

använda rätt ord och begrepp samt om hur barn, genom förskollärares kommunikation 

och dialog lär sig matematik.  

 

Sammanfattande kommentarer 
 

Studiens syfte har varit att undersöka vilka uppfattningar förskollärare har av begreppet 

undervisning i förskolan, hur de uppfattar sin undervisning i matematik samt hur de 

uppfattar materialets betydelse för matematikundervisningen i sandlådan. Vidare har vi 

undersökt genom observation, om och på vilket sätt förskollärarna använder sandlådan 

som undervisningsmiljö, där de genom sin språkliga kommunikation och sitt aktiva 

deltagande vid barns lek, riktar deras uppmärksamhet mot något matematiskt innehåll. 
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Vi anser att vi i vår studie har kunnat svara på undersökningens frågeställningar 

gällande hur förskollärare uppfattar begreppet undervisning, matematikundervisning, 

samt matematikundervisning utomhus i sandlådan, genom att använda didaktikens 

grundfrågor. Vi menar att didaktikens grundfrågor är en förutsättning för en väl 

genomförd planering och undervisning, då förskollärare vill rikta barnens 

uppmärksamhet mot mål i läroplanen såsom matematik, språk, miljö, naturvetenskap 

osv. Didaktikens grundfrågor kan även användas för att utveckla den fysiska miljön och 

det material som barn erbjuds.  Genom att använda didaktiska frågeställningar såsom 

vad, när, hur, genom vad och med vem, vid observationerna, menar vi att vi har fått svar 

på studiens frågeställning om och på vilket sätt sandlådan används som 

undervisningsmiljö i matematik. 

Vid analysen av intervjuerna framkommer att förskollärarna svarat på undervisningens 

didaktiska frågor vad, med vem, hur, genom vad och varför. Samtliga förskollärare har 

besvarat frågan när men inte specifikt att matematikundervisning sker utomhus. Endast 

en förskollärare uttrycker att hon undervisar även vid barns lek utomhus. På frågan var 

nämner hon att matematikundervisningen sker på många platser och lyfter fram 

sandlådan som en av dessa. En annan förskollärare svarar att matematikundervisningen 

sker företrädesvis inomhus. Övriga förskollärare ger inget konkret svar på var deras 

matematikundervisning sker, de nämner däremot att barns matematiserande sker på 

olika platser inomhus såväl som utomhus. Ingen av de intervjuade förskollärarna ger 

något svar på frågan för vad barn ska lära sig matematik. I vår analys har några av de 

didaktiska frågorna synliggjorts vid observation och intervjuer men det framkommer 

inte om förskollärarna använder de didaktiska frågorna vid sin planering av 

matematikundervisningen.  

Doverborg et al. (2013) understryker att en utveckling av undervisning som svarar mot 

förskolans uppdrag, kräver att lärare har ett lärandeobjekt för ögonen. Enligt vår 

tolkning är ett lärandeobjekt detsamma som ett lärandemål. Vi menar att om 

förskollärare vill utveckla matematik-undervisningen är de didaktiska frågeställningarna 

nödvändiga. Utgår förskollärare ifrån de didaktiska frågorna blir undervisningen mer 

genomtänkt, då förskollärare ”tänkt efter före”. 

I arbetet med denna studie har det framkommit att det finns ett kunskapsglapp då det 

gäller förskollärares undervisning i en begränsad miljö så som sandlådan. Detta 

bekräftar och överensstämmer med vår egen erfarenhet, att sandlådan är en miljö som 

förskollärare eller forskare sällan reflekterar kring som undervisningsmiljö. Vår 

förhoppning är att vi genom denna studie kan väcka ett intresse för vidare forskning 

kring förskollärares undervisning i sandlådan. Vi menar att vi med denna studie har 

tillfört ny kunskap då vi studerat och belyst ett outforskat område. Vi har genom arbetet 

med denna studie även fått större förståelse för de möjligheter som didaktikens 

grundfrågor erbjuder i läraruppdraget. Då det är viktigt att ha kunskap om hur barn lär 

sig, stämmer Estradas ord väldigt bra på hur vi bör se på undervisning: Om ett barn inte 

kan lära sig på det sätt vi undervisar, kanske vi ska undervisa på det sätt som barnet lär 

sig på (Estrada, 1696-1760).    
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Bilaga 1 

Till vårdnadshavarna på avdelningen………………………….. 

Jag heter……………. och är lärarstudent vid Högskolan i Gävle.   …/…. 2014 kl…. 

kommer jag göra en observation vid uteleken på förskolegården. Observationen följs 

senare upp av en intervju med en av förskollärarna. Observationen och intervjun ingår i 

mitt och min studiekamrats examensarbete vid Högskolan i Gävle, där vi gör en studie 

kring utomhusundervisning i matematik. Vid observationen kommer mitt fokus inte 

ligga på barnen utan på förskolläraren som deltar i studien, eftersom vår studie är 

kopplad till förskollärares undervisningsuppdrag. Syftet med studien är att undersöka 

huruvida förskollärare använder förskolans miljö till undervisning i matematik. 

Vid observationen kommer jag att fotografera men endast miljöbilder. Det kommer inte 

tas några bilder på barnen, och det kommer heller inte göras några observationer eller 

anteckningar kring enskilda barn. I dokumentationen nämns varken förskollärare eller 

barn vid namn utan kodas som Lärare samt Barn 1, Barn 2 osv. Detta för att deltagarnas 

identitet inte skall kunna röjas. All dokumentation sker enligt de forskningsetiska 

riktlinjer som Vetenskapsrådet (2011) ställer gällande forskning. 

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Enligt riktlinjerna i 

läroplanen är det förskollärarens ansvar för att arbetet sker enligt de uppsatta målen. 

Detta innebär att förkollärare ansvarar för den pedagogiska verksamheten och för den 

undervisning som sker (Skolverket, 2010). Vår förhoppning är att studiens resultat kan 

bidra till att utveckla verksamhetens pedagogiska innehåll samt vara till hjälp och stöd 

för förskollärare i deras undervisningsuppdrag. 

 

Med vänlig hälsning 

………………………….                                   
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Bilaga 2. 

…….. den 2 oktober 2014 

Till dig som är förskollärare vid ………………… förskola 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. 

Vi skriver ett gemensamt examensarbete som handlar om utomhusundervisning. Syftet 

med studien är att undersöka huruvida förskollärare använder förskolans miljö till 

undervisning i matematik. 

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Enligt riktlinjerna i 

läroplanen är det förskollärarens ansvar för att arbetet sker enligt de uppsatta målen. 

Detta innebär att förkollärare ansvarar för den pedagogiska verksamheten och för den 

undervisning som sker (Skolverket, 2010). 

I vår studie avser vi att observera och intervjua sex förskollärare vid sex olika förskolor. 

Vi är intresserade av att ta del av dina erfarenheter och synpunkter på 

utomhusundervisning främst riktad mot matematik. Studiens resultat kommer att 

sammanställas så att ingen enskild individ eller förskola skall vara möjlig att 

identifieras. Sedvanliga forskningsetiska riktlinjer följs. Resultatet kommer att 

avrapporteras i form av ett examensarbete vid Högskolan i Gävle. 

 Vi avser att göra observation under perioden vecka 36- 38 när ni har utevistelse på 

gården. Observationen följs sedan upp med en intervju. Intervjun beräknas ta ca 45 

minuter. Observation och intervju kan göras under samma dag alternativt vid två 

separata tillfällen. 

Om du väljer att delta anpassar vi oss till dig vad gäller tid och plats för observation och 

intervjuns genomförande. Vi kommer snart att kontakta dig för att höra om du vill delta 

i denna studie. Har du några frågor ber vi dig kontakta oss via mail eller sms. 

Med vänlig hälsning 

             Mari Andersson                                                       Monica Sjölund 

             xxx-xxx xx xx                                                          xxx-xxx xx xx 

             mailadress                                                               mailadress  

 

Studenter i kursen ”Examensarbete i didaktik” Högskolan i Gävle, Akademin för 

utbildning och ekonomi. 

Handledare: Kerstin Bäckman, Universitetsadjunkt,  kerstin.backman@hig.se 

  

mailto:kerstin.backman@hig.se
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Bilaga 3 

Observationsschema 

 

Observatörens 

namn:_______________________________________________________________ 

Datum:________________________________________________________________ 

Tid och plats:_________________________________________________________ 

Antal närvarande pedagoger:_____________________________________________ 

Antal närvarande barn: _________________________________________________ 

 

 

Vem? 

(Pedagog) 

    

 

 

Vem/vilka 

barn? 

    

 

 

Vad? 

    

 

 

 

Hur länge? 

    

 

 

På vilket sätt? 
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Bilaga 4. 

Intervjuguide 

Kön: 

Ålder: 

Vilket år tog du förskollärarexamen? 

Hur lång var din utbildning? 

Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

Hur många år har du arbetat på den här förskolan? 

Kan du berätta vad du tycker matematik i förskolan kan vara? 

Vilka ämneskunskaper har du i matematik? 

Har du fått någon fortbildning i ämnet Matematik? 

Har du fått någon fortbildning i ämnet Utomhuspedagogik/ Utomhusundervisning? 

Berätta hur du uppfattar begreppet Undervisning i förskolan? 

Berätta för mig vad du anser om förskollärarens undervisningsansvar. 

Berätta hur du uppfattar förskolans gård som undervisningsmiljö. 

Berätta om vad du anser om sandlådan som undervisningsmiljö i matematik. 

Berätta för mig hur du uppfattar er (arbetslaget) delaktighet och samspel med barnen då 

de leker i sandlådan. 

 

 Följdfrågor: 

Hur kom det sig att du…? 

Kan du berätta mer om detta? 

Hur menar du då? 

Kan du ge något exempel? 

Vad gjorde du då? 

Menar du att…? 

Innebär detta att…? 
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Bilder 
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