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Små barns matematik i sandlådan. 

Med fokus på sortering, form och antal. 

 

Small children`s mathematics in the sandbox. 

With a focus on sorting, shape and number. 

Abstrakt 
 

Syftet med min rapport var att ta reda på om små barn tränar sina matematiska 

tankar genom sin lek i sandlådan. Jag har använt mig av en kvalitativ 

undersökning, som genomfördes med hjälp av observationer. Observationerna 

består av två delar. Den första delen (6 observationer) genomfördes utan en 

aktiv, närvarande pedagog. Den andra delen (6 observationer) genomfördes med 

en aktiv, närvarande pedagog. Mina observationer består av anteckningar, 

videoinspelningar och bilder. Resultatet visar att matematiken fanns i barns 

lekar, men barnen pratade inte så mycket om vad de lekte med. Barnen använde 

väldigt lite av sortering och form, men mer av antal, i de första 6 

observationerna med pedagog som inte var aktiv. I den andra delen av de 6 

observationerna använde barnen mer av sortering, form och antal när en 

pedagog var aktiv i deras lek och lärande i sandlådan. Jag blev förvånad över 

hur lite matematik de använde i den första delen av de 6 observationerna.  Det 

fanns knappt något om sortering, lite mer av form och mest av antal. 

Nyckelord 

 
Små barn, sandlådan, förskola, matematik, sortering, form och antal. 
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1. Inledning 

Jag har alltid undrat vad barnen gör i sandlådan. När jag iakttar barnen ser jag att många sitter 

länge och gräver i sandlådan. De pratar inte så mycket utan de sitter koncentrerade och gör 

rörelser som att hälla i sanden i en form och sedan hälla ut den eller förstöra sandkakan de har 

byggt. Går det att hitta spår av matematik i deras arbete? För att kunna fånga vilka möjligheter 

till matematik som erbjuds barnen i sandlådan, vill jag granska vad man som pedagog kan 

erbjuda barnen när de är i sandlådan. Jag vill också se hur barnen använder det material som 

finns ur ett matematikperspektiv. Kan jag som pedagog påverka deras lärande med mig själv 

som aktör eller med materialet? I så fall hur kan jag påverka deras lärande så att de i 

framtiden har lättare att förstå och använda sig av matematik? Jag har erfarenheter från mina 

förra arbetsplatser att pedagogerna på förskolan mest står och tittar på när barnen sitter i 

sandlådan och leker. Det har inspirerat mig att ta reda på mera. 

Pedagoger arbetar inte alltid aktivt med matematik trots att forskning visar hur viktigt det är 

att börja tidigt med detta. Detta lyfts även fram i den nya reviderade läroplanen för förskolan. 

Enligt Skolverket (2010) ska förskollärare ”ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så 

att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling” (s.11). I boken Matematik 

från början, skriver Ahlberg att ”de små barnens lärande är till stor del sprunget i leken och 

det fria skapandet. Detta gäller även deras matematiska kunnande. De tillägnar sig matematisk 

kunskap när de t.ex. hoppar rep, spelar spel, leker med allehanda leksaker och skapar 

lekmiljöer” (Ahlberg, Bergius, Doverborg, Emanuelsson, Olsson, Pramling Samuelsson & 

Sterner, 2000 s. 13). Därför är det viktigt att vi pedagoger hittar nya verktyg för att på ett 

lustfyllt sätt kunna implementera matematiken i ett tidigt skede (a.a.). 

Många barn har en negativ syn på matematik med sig när de går ut skolan och de har ofta brist 

på tilltro till sin egen förmåga inom detta område. Enligt Ahlberg, m.fl. (2000) så finns det 

barn som tvekar och känner sig mindre värda och misslyckade när tilltron till deras förmåga 

brister. Därför anser jag att pedagogerna behöver ägna mer tid åt att försöka förstå varför. Om 

det är så att man kan dra nytta av att lära barnen matematik på ett tidigt stadium, så kan det 

kanske underlätta under skolgången att de har fått en positiv känsla för matematiken. Barn har 

ofta redan i början på skoltiden en förutfattad bild av vad matematik innebär, enligt Ahlberg, 

m.fl. (2000). Pedagogernas arbete startar redan i förskolan och är väsentligt för att lägga en 

god grund för matematik genom att kunna leka in matematik och dess begrepp. Pedagogerna 

har ett stort ansvar att, enligt Ahlberg m.fl. (2000), arbeta för att stärka barnens tro på sin 

förmåga och stärka barnens självtillit. Det är viktigt att barnen har en bra grundinställning till 

matematik för då underlättar det att lära in matematik. Matematik finns överallt och har ett 

eget språk. Om pedagogerna kan påverka barnen att lära sig matematik med sina sinnen (syn, 

hörsel och känsel) så kanske pedagogerna kan lära barnen det matematiska språket så att de 

lättare kan förstå matematik i sitt lärande genom livet. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1. Syfte 
Syftet med undersökningen är att ta reda på om små barn tränar sina matematiska tankar 

genom sin lek i sandlådan. Barnen är 1,5-3 år och undersökningen avgränsas till att handla om 

begreppen sortering, form och antal. 

2.2. Frågeställningar 

– Finns det någon matematik i barns sandlådelek och i så fall vilken? 

– Hur uttrycker barnen matematiken när de leker i sandlådan? 

– Kan jag som pedagog lyfta fram matematiken när barnen leker i sandlådan? 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1. Dagens matematikundervisning 

Ett av målen i den reviderade läroplanen (Skolverket, 2010) är att ”förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” (s. 10). För att uppnå detta 

måste barn möta matematiken på ett naturligt sätt genom att upptäcka och lära sig av varandra 

(Ahlberg, m.fl., 2000). Pedagoger och barn arbetar med matematik dagligen, enligt Persson 

(Gottberg & Rundgren, 2006). I detta arbete är det viktigt att pedagoger sätter ord på vad barn 

gör, genom att ge barnen begreppen och orden inom matematiken och på så sätt ge barnen de 

verktyg som de behöver för att utveckla olika förmågor (a.a. 2006). Vi har i dag barn som inte 

tror att de kan ta till sig matematik, enligt Ahlberg, m.fl. (2000). Det har en viss betydelse 

vilken roll matematiken har tagit sig i samhället. För att bygga upp tilltron för sin egen 

förmåga måste eleverna kravlöst få lov att utveckla sin förståelse och pröva sig fram utan krav 

på att deras lösningar är de rätta lösningarna. Först då kan de känna att de har en tilltro till att 

kunna och vilja lära sig (Ahlberg, m.fl., 2000). Enligt Björklund (2009) så är ”matematik ett 

redskap som vuxit fram under tusentals år i och med att människan haft behov av att 

strukturera, dokumentera och kommunicera information om sin omvärld” (a.a. s.10).  

3.2. Sortering  

Grunden i all matematik är sortering och sortering förekommer ständigt i våra vardagliga 

situationer som t.ex. vid städning och dukning. Vi sorterar i våra vardagliga situationer, det 

sker spontant, enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999). För att kunna använda 

regler och utveckla logiskt tänkande behöver barnen lära sig sortera enheter och information 

genom att använda olika strategier. Barnen kan exempelvis sortera efter färg och olika 

storlekar och detta, liksom att upptäcka likheter, mäta och jämföra måste hänga ihop med 

barnens intressen och erfarenheter (Gottberg & Rundgren, 2006). För att barnet ska utveckla 

logiskt tänkande ska barnet sortera och klassificera olika föremål. Sortering kan exempelvis 

ske som att samla lastbilarna för sig, stora och små, Barn blir mer medvetna om att det finns 

likheter och skillnader om de sorterar (Gottberg & Rundgren, 2006). Sterner (Lindqvist, 1999) 

påpekar att de vuxnas delaktighet är viktigt.  

3.3. Form 

Barn i 1-årsåldern klassificerar, som när de ser att en boll kan liknas vid en ärta, enligt Solem 

och Reikerås (2004) Barn kopplar ihop ärtan och bollen. De har samma form. Även 

Johansson och Wirth (2007) skriver att när vi klassificerar så spelar form en viktig roll. För att 

skaffa sig ordning och struktur så hjälper det att barnen lär sig att skilja på former och känna 

igen dem. Det som avgör klassificeringen är formen, som kan användas för att hitta likheter 

och samband och på så sätt skapa strukturer (Solem & Reikerås, 2004). Några exempel på 

former är kvadrat, rektangel, triangel och cirkel. Skolverket (2010) har som mål att barnen ska 

utveckla sin grundläggande egenskap och förmåga i bl.a. begreppet form.  

Barn möter omvärlden genom sina sinnen. Solem och Reikerås (2004) skriver att det är 

människoansiktet som är spädbarnets första kontakt som referens till formförändring. Vi kan 

le, se allvarliga ut, skratta och se pratande ut. Ansiktet är det som spädbarnets blick fångar sitt  

första intresse på.  Egenskapen på formen är att den kan förändras. Överallt möter barn former 

som förändras. En ballong kan vara platt och sedan bli stor när den blir upplåst. Solem och 
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Reikerås (2004) menar att bilderböckerna visar olika former och barnen ser samma figur i 

olika storlekar. Doverborg och Emanuelsson (2006) menar att när barn utforskar och  

undersöker olika föremål, så skaffar de sig erfarenheter för att sedan göra bedömningar om 

föremålets form, som t.ex. kvadrat, cirkel och triangel. Därmed kan de förstå föremålets 

egenskaper. Vissa former kan vara som byggklossarna, beständiga, och andra kan vara 

påverkbara och föränderliga, som sand, vatten och lera, enligt Doverborg och Emanuelsson 

(2006).  

3.4. Antal  

När barnet är i tvåårsåldern och ordförrådet är utvecklat kommer en annan utvecklingsfas för 

barnen, nämligen användningen av talorden, dvs. ramsräkning (Johansson & Wirth, 2007).  

Vissa barn möter räkneramsan oftare än andra. Barn kan säga räkneramsan i bestämd ordning 

som från ett och framåt till ett visst ord som sju eller sexton. Intresset som barnen visar vid 

ramsor har betydelse, enligt Johansson och Wirth (2007), då barn upptäcker att man kan 

använda räkneorden i många användningsområden som sånger, lekar och när man räknar 

antal. Gottberg och Rundgren (2006) skriver att man kan öva på räkneramsan och göra tydliga 

pauser mellan talen för att få känsla för matematik om tal.  ”Att lära sig räkna omfattar så 

mycket mer än att ramsräkna från ett till tio” (Björklund, 2009 s.14). Om man frågar en 

sexåring vad räkning är, så får man till svar att det är en ramsa, enligt Ahlberg, m.fl. (2000). 

Svårigheter kan därför dyka upp när barnet skall räkna antal. 

Antalsräkning är när barnet kan räkna just den spaden och säga ”ett” och peka på nästa spade 

och säga ”två”, enligt Johansson och Wirth (2007). En svårighet är att barnet räknar på sina 

fingrar och inte kan räkna på andra föremål. Räknandet är bundet till ett visst sammanhang. 

Många barn upp till 4 år kan endast räkna orden men inte förstå räkneordets antalsinnebörd, 

(Johansson & Wirth, 2007), d.v.s. de kan inte komma ihåg hur många det var utan de räknar 

ramsan igen: 1, 2, 3, 4. Barnen förstår, enligt Ljungblad (2001), hur man har godtycklig 

ordning när man räknar samt att man inte får hoppa över något räkneord i ramsan. De 

använder den naturliga ordningen. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) påpekar att 

för att utveckla en god taluppfattning måste man ha en räkneramsa som är stabil och den bör 

användas ofta, som i samlingar.   

Enligt Johansson och Wirth (2007) är den första grundbulten ramsräkning, dvs. att säga 

talorden i ordning. Redan i tvåårsåldern kommer de första talorden, genom att barnen 

utvecklar ordförrådet snabbt när de börjar prata. Barn älskar att härma och en räkneramsa har 

en melodisk betydelse som de härmar, enligt Johansson och Wirth (2007). ”Att kunna 

använda räkneramsan för att bestämma antal innebär att barnet kan räkna ett antal föremål och 

komma fram till hur många de är. Det är en färdighet som förvärvas och snabbt utvecklas i 

åldern 2-5 år. Vad som krävs är att barnet för varje räkneord det säger pekar eller tittar på ett 

särskilt föremål samt lär sig att det sist sagda räkneordet anger antal räknade föremål” (a.a. 

2007 s.12). 

3.5. Lekens betydelse för matematikinlärningen 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) bör pedagogen vara uppmärksam på hur 

den fysiska miljön ser ut så att det finns möjligheter till att sortera, storleksordna och 

kategorisera. En viktig dimension i barns lärande är lekfullhet och lek. Genom leken utforskar 

barnen sin omvärld och försöker att förstå den. Grundläggande för att förstå fysik och 

matematik är att förstå rummets egenskaper, enligt Johansson och Wirth (2007).  Vygotskij 

(Lindqvist, 1999) säger att alla lekar erbjuder nya situationer som kräver nya lösningar, samt 

att inte en enda lek är lik någon annan lek. Vygotskij (Lindqvist, 1999) menar också att för att 
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fostra instinkten så är leken det värdefullaste redskapet vi har. Man har upptäckt att leken inte 

är tillfällig utan den finns i alla stadier av kulturlivet. Leken är ett biologiskt faktum eftersom 

även djurlivets ungar leker. Matematiken får barnen in i kroppen när de leker (Gottberg & 

Rundgren, 2006). Även Thisner (Gottberg & Rundgren, 2006) påpekar att leken är viktig för 

lärandet i matematik och när barnen kryper eller leker i sandlådan skapas även 

rumsuppfattning  

3.6. Små barns lärande 

Barnet tänker med sina sinnen och sin motoriska färdighet, enligt Piaget (Hwang & Nilsson, 

1995). Det så kallade det senso-motoriska stadiet avser de första två åren. Anledningen till att 

Piaget kallade det första stadiet för senso-motoriska stadiet är att ”barnet lär sig om världen 

och ger uttryck för sina kunskaper genom sinnena och genom sina rörelser” (Hwang & 

Nilsson, 1995 s.115).  Piaget påstår att barn ”kan tänka på handlingar utan att behöva utföra 

dem – världen kan så att säga representeras eller återskapas i tanken eller medvetandet” (a.a. 

1995 s.118). Gottberg och Rundgren (2006) skriver att Furness talar om tidens betydelse. 

Processen ska ta tid. Tankarna måste sjunka in så att de fastnar. När barn utforskar 

möjligheter med ett nytt material så tycker Furness att det är grundläggande hur man 

disponerar sin tid när man arbetar med barn. Persson säger att ”förändringen, den ökande 

förståelsen, sker i kommunikation med andra och i samspelet både inom barngruppen, mellan 

barnen och de vuxna pedagogerna” (Gottberg & Rundgren, 2006 s. 15). Man ska också lyssna 

på vad barnen säger och gör. Matematik handlar om utforskande och undersökande. Det 

måste man ge tid till och inte ha bråttom (a.a. 2006).  

Johansson och Wirth (2007) refererar till Vygotskij som menar att ”eleverna behöver hjälp 

från en som är kunnigare, det vill säga en vuxen, t.ex. en lärare eller ett barn som har nått 

längre i sin matematiska utveckling för att ett barn ska lyckas ta sig till en ny kunskapsnivå” 

(s. 79). Vygotskij säger också att samspel med omgivningen behövs för att det skall ske en 

utveckling (a.a. 2007).   

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) hävdar att barn lär sig med hela kroppen och alla 

sina sinnen. När de får konkreta händelser så ökar deras förståelse för matematiken vilket 

leder till kunskap. Därför är det viktigt att pedagogerna uppmärksammar matematiken och 

förstår hur de ska lära ut så att eleverna kan koppla ihop det konkreta och abstrakta i det 

matematiska språket (a.a. 1999). Även Ahlberg och Hamberg (1994) påpekar att genom att 

utföra kroppsliga och konkreta handlingar, utvecklar eleverna kunskaper om olika 

matematiska begrepp genom olika former. Grunden för lärande av matematiska begrepp 

kommer från samspel i barnens omgivning mellan barn, där pedagoger bygger upp förståelsen 

för matematik genom matematiska begrepp (a.a. 1994). Thorndike (Lindqvist, 1999) säger att 

allt är av intresse som vi gör och även det vi inte gör hamnar i negativt intresse:  

”[…] av fruktan för obehagligheter. Sålunda är intresset den naturliga drivkraften för 

barnets beteende, och den är ett pålitligt uttryck för instinktiv strävan, ett tecken på att 

barnets verksamhet sammanfaller med dess organiska behov. Därför kräver grundregeln 

att hela utbildningssystemet och all undervisning byggs upp med noggrann hänsyn till 

barnens intressen” (Lindqvist 1999 s55-56). 

3.7. Utemiljö  

De yngre barnen leker gärna i sandlådan. Att vara i sandlådan och använda sig av sand är ett 

väldigt bra byggmaterial som passar för barnen. De bakar kakor, river dem och bakar nya. De 

öser i olika hinkar och känner olika tyngder, enligt Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997). 

Solem och Reikerås (2004) skriver att ”barn möter omvärlden genom sina sinnen: genom att 
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ta på, titta på, smaka på och bita i saker och ting” (s.81). Kommunikation med de allra yngsta 

barnen måste ske här och nu, enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999), som också 

poängterar att det är pedagogens ansvar att ”benämna, prata om, berätta, förklara och ställa 

reflekterande frågor” (a.a. s.42). 

Enligt Norén-Björn, Mårtensson och Andersson (1993) är utemiljön en viktig plats för 

lärandet men det kräver en väl genomtänkt och omsorgsfull utformning av miljön samt tankar 

om hur man kan arbeta i en utemiljö. De skriver också att ”utevistelse kan bidra till barnens 

inlärning på ett positivt sätt och är en förutsättning. En bra miljö ger förutsättningar för 

inlärning som baserar sig på barns egna upptäckter under stimulerande ledning av en kunnig 

vuxen” (a.a. s. 97-98). De menar också att en bra miljö ger resultat även om det handlar om en 

samverkan med arv. Däremot är det som sätter ramarna och gränserna, arvet, miljö och 

generna. För att få en levande människa behöver man både miljö och arv, enligt Hwang och 

Nilsson (1995).  

3.8. Pedagogens roll 

Idag finns det en ny roll för pedagogen, nämligen att utgå från intresset hos barnet när man 

handleder barnen och organiserar omgivningen (Lindqvist, 1999). Enligt Lindqvist (1999) 

uttrycker Dewey att barnen ska få lämpligt material som de använder på riktigt sätt och som 

motsvarar förhållanden och omständigheterna. Vygotskij (Ljungblad, 2001) ger råd att 

pedagogerna i det vardagliga arbetet skall upptäcka framstegen. Pramling Samuelsson och 

Mårdsjö (1997) skriver också att för att barnen ska få ett så positivt möte med matematiken 

som möjligt så krävs det att pedagogerna har kunskap om hur elever möter matematik samt 

förståelse för barnens språk. Björklund (2009) menar att när man är uppmärksam och förstår 

att ett barn kan skapa de lärandetillfällen som uppstår alldeles själv, så kan pedagogen ta vara 

på de tillfällena och ge barnen de färdigheter som utgör grunden som utvecklas lite senare till 

räknekonst.  

Enligt Lindqvist (1999) behöver barnen göra något med hjälp av en vuxen för att därefter 

kunna klara av att göra det på egen hand. Om man som pedagog ska försöka förstå och tolka 

barnens förståelse för matematik ska man kunna förstå och tolka det som ligger bakom 

barnens uttryck och handlingar (Björklund, 2009). Människan uppfattar lätt mönster och 

utvecklar strategier för att underlätta vardagens problemlösning. Likväl som Johansson och 

Wirth (2007) också Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) att det måste finnas 

engagerade pedagoger i barnens lärande som är aktiva ledsagare, människor som bryr sig om 

och är engagerade. Med andra ord handlar det hur medveten man är och om man vill lära sig 

om barns sätt att få kunskap om deras sätt att lära, enligt Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1999). 
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4. Metod  

4.1. Urval 

Jag har observerat 5 barn i åldrar 1,5 - 3 år i sandlådan. Jag har gjort en fallstudie och syftet 

var att studera om barnen utförde någon slags synlig matematik i sandlådan. ”Vid fallstudier 

utgår vi från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som möjligt” (Patel 

& Davidsson, 2011 s 56). Jag valde åldern 1,5 år - 3 år eftersom de barnen oftast sitter i 

sandlådan, helt uppslukade av vad de håller på med och de kan sitta där under långa stunder. 

Jag valde en förskola som jag arbetar på. De utvalda barnen har jag lärt känna under 7 

månader. Jag valde dessa fem barn eftersom alla började samtidigt och de är mellan 1,5 – 3 år. 

Jag gjorde inget urval när det gäller kön. 

4.2. Metodval 

I mitt arbete ville jag undersöka huruvida det finns matematiska begrepp i sandlådan och hur 

en pedagog kan påverka utvecklingen genom att vara medveten och medverkande i den 

matematiska aktiviteten som om möjligt uppstår i sandlådan i barnens lek. Jag har använt mig 

av en kvalitativ metod vilket betyder att undersökningen bygger på förståelse genom tolkning 

av livsvärld. Patel och Davidsson (2011) skriver att i en kvalitativ studie är ambitionen att 

upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden samt att beskriva uppfattningar. Tiller 

(1999) skriver att en kvalitativ metod kännetecknas av att ”händelser förstås i sitt 

sammanhang. ”Aktörernas eget perspektiv är viktigt. Det är en naturlig, icke konstruerad 

undersökningskontext som forskaren deltar i” (Tiller, 1999 s. 81).  

Jag valde observationer som metod. Tiller (1999) skriver att när man samlar in det empiriska 

materialet så ska man hålla ett vakande öga på sig själv som observatör. Detta kräver att jag, 

som observatör, reglerar mitt språkbruk och mina handlingar. Tiller menar också att 

fältforskare, jag som pedagog, ”måste tänka igenom alla detaljer och vara lika precis och 

noggrann i denna forskning som när du planerar en undersökning med frågeformulär” (Tiller, 

1999 s.88). En kvalitativ undersökning uttrycker upptäckterna i form av dagboksanteckningar, 

återgivning av samtal etc. (a.a.). Enligt Patel och Davidsson (2011) kännetecknas en kvalitativ 

studie av att rätt företeelse studeras. Detta stärks genom god teorigrund, bra instrument för 

undersökningen samt noggrannhet vid själva mätandet (a.a.). Små barn kan inte göra sig 

förstådda med det verbala språket så därför valde jag att studera deras lek i sandlådan genom 

att filma, använda observationsblock och fotografera. I min studie har jag relaterat 

verkligheten till teori. Jag valde att filma eftersom man då kan se filmen om och om igen. När 

man ska samla in information som berör områden i naturliga situationer så är observationer att 

föredra, enligt Patel och Davidsson (2011). Anteckningar var bra att ha i samband med filmen 

för ibland var det svårt att höra vad barnen sa. 

Jag valde att inte genomföra några intervjuer då min studie handlar om vad som händer i 

sandlådan och om det finns någon matematik som barnen utöva såsom sortering, form och 

antal. Kameran stod på och jag antecknade vad som sades och vad barnen gjorde. Att 

fotografera är ett bra sätt att titta på bilderna ordentligt. Det kan vara så att man inte ser med 

blotta ögat vad kameran kan fånga upp med sin lins. Ibland kan det vara så att det finns något 

annat i situationen som jag inte såg när jag skulle ta kort. Min tanke var ”att ta reda på vad 

pedagogen faktiskt gör i sitt arbete med matematik och inte bara vad de säger att de gör” 

(Nilsson, 12-05-25). Självklart kan mina erfarenheter påverka vad jag ser, men det är de 

glasögonen jag har på mig och måste utgå ifrån i mina observationer. En svårighet med 
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uppgiften var att inte alla barnen var där varje gång. Det var ett bortfall med något barn, i fler 

av mina observationer. 

4.3. Etiska överväganden 

Det finns en rekommendation från Vetenskapsrådet (2002) som handlar om etik. Om 

forskningen skall vara etisk så utförs den med respekt med tanke på grundläggande friheter, 

mänskliga rättigheter och respekt för människovärdet. Grundläggande friheter och mänskliga 

rättigheter är en viktig del av etikprövningen. Det skall även tas hänsyn genom forskningen 

för att det skall utvecklas ny kunskap, enligt Vetenskapsrådet (2002). Det finns många etiska 

aspekter att ta hänsyn till när man gör en observerande undersökning. Alla inblandade i min 

kvalitativa undersökning har blivit tillfrågade på ett eller annat sätt. Ingen har blivit filmad 

eller fotograferad utan att bli tillfrågad först. Jag har informerat pedagoger, föräldrar och barn 

om deltagandet i undersökningen och syftet med det som enlig de anvisningar och regler som 

Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar när man gör en undersökning. Jag har beaktat Patel 

och Davidsson (1991) och Vetenskapsrådets etiska principer och beskriver nedan kortfattat 

hur jag har anammat dem.  

4.3.1. Informationskravet 

Informationskravet: De berörda som deltog i studien har informerats om studiens syfte och 

godkänt att de är med på filmen och på fotografier. Jag har informerat dem muntligt, genom 

att berätta för barnen att jag kommer filma och dokumentera dem när de är i sandlådan. För 

föräldrarna berättade jag muntlig. Föräldrarna fick även ta del av informationen skriftligt och 

skriva på ett godkännande (bilaga 1). Pedagogerna fick informationen tillsammans med 

barnen. 

4.3.2. Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet: De inblandade informerades om att deras medverkan var frivillig. Jag har 

även informerat att de när som helst kan avbryta sin medverkan enligt samtyckeskravet. 

4.3.3. Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar i studien skall vara anonyma och inte gå att 

känna igen. Det har inte nämnts namn på vare sig personer eller platser i studien men inte 

heller särdrag som gör att det går att identifiera en person. Alla som deltar i studien har 

tystnadsplikt. Inga namn nämns på personer eller förskolor. Inte heller staden där studien är 

gjord går att identifiera.  

4.3.4. Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas för avsett ändamål. 

Uppgifterna får inte lämnas ut till allmänheten eller användas i andra undersökningar. Det 

insamlade materialet kommer därför enbart att användas i denna studie. 

4.4. Genomförande 

Undersökningen utfördes i form av observationer. Jag observerade fem barn i en sandlåda. 

Mina observationer var 12 st. Observationerna varade ca 20 min per gång. Barnen filmades 

och fotograferades i sandlådan vid 12 olika tillfällen. Jag ställde upp filmkameran på ett 

utomhusbord som stod intill sandlådan. Där fick den stå på. Jag satt i sandlådan med barnen. 

Valet av plats tror jag inte har någon betydelse för undersökningen då man kan finna liknande 

typer av aktiviteter överallt i Sverige. 

De första 6st gångerna var jag med som observatör och jag upprepade det som barnen sa. Jag 

var med och grävde i sanden och gjorde kakor utan att säga något som de inte själva hade 
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sagt. Med det ville jag se hur mycket matematik de använde sig av i sandlådan. Därefter var 

jag aktiv, delaktig i de 6 sista observationerna. De gångerna benämnde jag de matematiska 

ord som jag såg i sandlådeaktiviteterna, som att sortera efter färg eller föremål. Jag benämnde 

cirkel, rund och fyrkant. Vi räknade antal tillsammans. Jag räknade sandkakorna, spadarna 

och bilarna. Vi räknade talramsan, tryckte former i sanden av rektangel och fyrkant Jag ville 

se om det påverkade barnens språk och förståelse i matematik om jag satt med och var 

delaktig i leken. Frågeställningen var om jag som pedagog kunde lyfta fram matematiken när 

barnen lekte i sandlådan. Jag ville undersöka om barnen hade tagit till sig de matematiska 

begrepp som jag introducerade. Det är inte ord de i vanliga fall använder. En del av dem kan 

inte namnen på färgerna än men håller på att träna. 

4.5. Databearbetningsmetoder 

Jag antecknade ordagrant det barnen sa som berörde innehåller sortering, form och antal 

under de 12 gånger jag observerade dem i sandlådan. Utifrån mina anteckningar gjorde jag tre 

olika kategorier utifrån studiens syfte såsom sortering, form och antal (bilaga 2). Jag 

transkriberade det barnen sa på filmen när det gällde sortering, form och antal. Därefter fyllde 

jag i de orden som tillhörde de matematiska begrepp som jag har valt inom områden sortering, 

form och antal. Av mina observationsanteckningar gjorde jag ett schema i form av en tabell. 

Det handlade om hur många ord barnen sa som handlade om sortering, form och antal. Jag 

använde filmkameran för att kunna se och höra vad barnen sa. Jag spolade tillbaka många 

gånger för att höra allt. Kameran använde jag när jag ville fånga upp en bild för att se mer 

konkret vad de hade för leksaker i sandlådan just då. 

4.6. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet står för tillförlitlighet, enligt Wikipedia (2012). Reliabiliteten i undersökningen är 

att jag bara har mina glasögon som grundar sig på erfarenheter som jag har. Med mina 12 

observationer så anser jag att reliabiliteten är bra men att jag delvis är medverkande i 

undersökningens, kan reliabiliteten bli mindre trovärdig.  

Validiteten i min metod grundar sig på att jag har filmkameran i alla observationer. Jag mäter 

det jag vill mäta. Därför kan jag ge en tillförlitlig bild av vad som händer i sandlådan som är 

kopplat till matematik. Med filmkameran till hjälp så kan jag titta och lyssna till barnen om 

och om igen. Allt är filmat och man bör titta på det flera gånger för att inte missa något. Det 

är bra att kunna stoppa bandet och anteckna det som görs och sägs. Det är svårt att hinna få 

med allt som görs och sägs med bara anteckningar. 
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5. Resultat 

5.1. Matematik i sandlådan  

I mina observationer kunde jag se att det försiggick mycket aktivitet i sandlådan. När jag 

observerade barnens lek i sandlådan så grävde barnen och lade sanden i hinkar eller gjorde 

kakor. De öste i sand så att det rann över och de fyllde kakorna med sand. Svårare var det att 

göra en hel kaka. Hade inte jag som pedagog suttit med barnen i den andra delen av 

observationerna så hade inte ordet cirkel nämnts och barnen hade inte funderat så mycket på 

de ord jag sa och sätta orden i sammanhang.  

Barnen sa ofta ”mer, mycket och många”. Barnen kunde inte säga exakt vad antalet kakor var. 

Var det fler än en så var det många. Ordet ”en och ett” användes 39 gånger (bilaga 3). Ju 

högre siffran var desto mindre använde de det begreppet, som t.ex. siffran 8 som användes 5 

gånger. Siffran 11 och 12 användes 1 gång vardera.  

Två av barnen var intresserade och kunde sitta länge och leka i sandlådan. Ett annat barn var 

inte alls intresserad utan gick iväg många gånger och gjorde annat, som att sjunga och spela 

med sina sandleksaker. Ju mer det lät om sandleksakerna desto roligare var det. Den största 

delen av tiden som barnet satt i sandlådan var det mest för att sjunga och trampa på kakorna. 

Ett annat barn ville mest leka med bilar, ösa sand i och på dem och fylla dess flak med sand 

och köra iväg. Eller gräva ner sina fötter och gömma bilarna i sanden. Det sista barnet gjorde 

lite allt möjligt som att rida på hästarna som stod i närheten eller klättra och springa på berget 

som fanns bredvid sandlådan. Barnet var även intresserat av att gräva i sandlådan och göra 

kakor. En del kan göra en kaka och andra bara gräver. Många vill ha sönder kakorna. Den 

synbara matematik som försiggår är när de räknar (en, ett) eller formen (stor, liten).  

5.1.1. Sortering  

I den första delen av de sex observationerna pågick det ingen synbar sortering alls. När vi 

plockade fram och plockade bort leksakerna så tog barnen godtyckligt vad de ville ta. Någon 

tog en bil och en annan tog en hink, men alla var inte med att plocka ur och in alla 

sandsakerna. 

I andra delen av de sex observationerna förekom det sortering när vi skulle plocka in 

sandleksakerna. De tog spadar och hinkar först. Ett barn plockade in de två lastbilarna som 

han valde att leka med i sandlådan. Ett annat barn pekade på en spade och en kloss som var 

röda. Barnet presenterade färgen röd för mig. Sen plockade de ner resten. De tog den leksaken 

som låg däråt de tittade. 

5.1.2. Form  

Barnen gjorde olika kakor och var inte ledsna när en kaka inte blev hel. De tyckte det var 

roligt at ha sönder kakor. De valde olika former på sandkakorna. Ingen hade någon favorit 

som jag kunde se. I den andra delen av observationerna var jag mer aktiv och berättade vad 

jag gjorde. Jag beskrev formen på sandleksakerna och hur de såg ut. Jag beskrev en cirkel 

som rund, boll och ritade en i sanden med en pinne. Jag pekade på den röda och runda klossen 

och benämnde ytterligare cirkel och sa ”rund”. Då var det två barn som tittade intresserat. Ett 

barn som inte såg intresserat ut fortsatte att gräva i sanden. I mina observationer kunde jag 

inte upptäcka att barnen förstod vad en form var förutom ett barn som tryckte sin röda burk i 

sanden, tittade på formen, sen tittade barnet på mig och skrattade men uttryckte inte vad den 

såg med ord. Ett annat barn som satt i närheten såg inte intresserad ut men efter några minuter 

sa barnet ”cicel” och ritade i sanden med en pinne som jag hade gjort tidigare. ”Ja, just det. 
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Det är en cirkel”, sa jag. Jag fortsatte med triangel, fyrkant och rektangel. De lyssnade inte 

utan grävde och såg koncentrerade ut med det som de var sysselsatta med just då.  

5.1.3. Antal 

Oftast var det ”en” kaka och ”många kakor” som barnen sa. De sa en och ett, många gånger 

under observationen. Några räknade till fem. De räknade inte mängden om det var flera. Då sa 

de ”många kakor”. Det blev som ett eget tal när det var fler än ett. Tvååringar kunde oftast 

skilja mellan flera föremål som t.ex. fyra. Då kallade de det för många. De kunde också en 

och ett. De kunde urskilja att det var fler men inte uttala hur många det var utan de såg ett 

antal föremål och kopplade ihop det med ordet många. Det var mängden som blev till 

räkneordet ”många”. 

När jag studerade barnen i den andra delen av observationen så var det ett av barnen som 

kunde antalsräkning. Det var ett av de två som kunde ramsräkning. De härmade varandra och 

en del barn hade fler räkneord än andra barn. Många gånger härmade de varandra utan att veta 

om hur mycket antalet var.  

5.2. Pedagogens roll 

Att jag som pedagog kan påverka barnen till matematik såg jag tydlig i mina observationer. I 

den första delen när jag inte var aktiv utan gjorde som de gjorde och upprepade det de sa, 

utförde barnen inte någon sortering och väldigt lite av att arbeta med former. I den andra 

delen av observationerna, där jag var aktiv och pratade mycket om samt benämnde namnet på 

de sandleksaker som vi använde och jag lade upp leksaker efter färg för att visa på sortering 

blev det annorlunda. Jag pratade om färger, former och antal med barnen. Barnen pratade mer 

och använde sig av de begrepp som jag använde som cirklar, boll, bilar och röd. De räknade 

också sandkakorna: ”1, 2, 3, 4, 5”.  

När vi skulle plocka in sandleksakerna plockades hinkarna och spadarna in i påsen först. 

Därefter de två bilarna, sen åkte allt annat ner i påsen. Jag var aktiv i deras lek och benämnde 

matematiska begrepp och visade på olika mönster. Barnen lyssnade på mig och på varandra. 

De härmade vad jag sa och vad de andra sa. Sedan kunde de själva säga ”cirkel” och sätta det 

i sammanhang. Barnen var aktiva och gjorde många kakor som de sedan raserade. Alla barnen 

var inte intresserade av sandlådan. Några ville bara stanna en kort stund för att sedan göra lite 

annat som t.ex. klättra, lägga sig i gräset, gunga eller titta på bilar som kom. Då kunde jag inte 

alltid locka tillbaka dem till sandlådan 
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6. Analys 

6.1. Matematik 

Barnen hade full kontroll på vad de andra gjorde. De härmade varandra och ofta ville de ha 

samma sandleksak som kompisen hade. Enligt förskolans reviderade läroplan lyfts betydelsen 

av att ”pröva olika lösningar av egen och andras problemställningar” (Skolverket, 2010 s. 10). 

Därför behöver barn varandra och när inte alla barnen var med ute i sandlådan så blev det ett 

bortfall. Barnen lär varandra och är man ett barn mindre så minskas möjligheten till lärande. 

Dewey och Vygotskij påpekar hur viktig leken är i barns lärande (Lindqvist, 1999). I 

sandlådan kunde barnen sitta länge och bara leka. Barnen lär sig ett rationellt tänkande genom 

sin lek. Det är ett sätt att förbereda sig för sin framtid. Ahlberg, m.fl. (2000) skriver att man på 

ett lekfullt sätt kan och öka den matematiska förståelsen hos barn så att de kan uttrycka antal, 

sortera och jämföra. 

6.2. Sortering 

Under hela sin uppväxt sorterar barn föremål (Ahlberg, m.fl. 2000). Detta syntes på barnens 

val när de skulle plocka in leksakerna. I första delen av de sex observationerna så plockade 

barnen in leksakerna sporadiskt. I den andra delen så skedde det med mer sortering. De tog 

spadar och hinkar först och sedan tog de andra leksakerna. Ett barn tog bara bilarna.  

Barn sorterar i sin vardag. Det finns många idéer om hur de ska sortera. Barnen sorterade mer 

på den andra delen av observationerna än när vi sorterade under den första tiden jag gjorde 

observationerna till min studie. När en pedagog arbetar medvetet och visar med ord och 

rörelser i sanden, påverkar det barnens lärande. Ändå sorterade de väldigt lite. Barnen i 

studien hade lärt sig en sorts sortering som är vanlig vid vardagliga händelser som städning. 

När det gällde färg däremot var det bara två av barnen som kunde urskilja färgerna och då 

hade jag bara gröna, röda, gula och blå sandleksaker. 

6.3. Form 

Jag gjorde avtryck av en sandkaka som var rund i den första delen av undersökningen, när jag 

inte talade om vad jag gjorde. Barnen tittade lite snabbt och fortsatte med sitt. I den andra 

delen av undersökningen, när jag var medverkande, plattade jag till sanden och ritade en 

cirkel med en pinne. Barnet bredvid mig tittade och barnet mittemot brydde sig inte. När jag 

gjorde ytterligare två cirklar så sa barnet bredvid mig ”cicce”. Jag tolkade det som ”cirkel”. 

Det andra barnet visade ingen tendens till att det hörde. Om barnet hörde vad jag sa eller vad 

barnet bredvid mig sa, vet jag inte. Solem och Reikerås (2004) samt Johansson och Wirth 

(2007) skriver att, formen spelar en viktig roll vid klassificeringen. Det gjorde det även i den 

här undersökningen. De två barnen kopplade ihop cirklarna med ordet.  

6.4. Antal 

Enligt Johansson och Wirth (2007) har barnet ett utvecklat ordförråd i tvåårsåldern och då 

kommer talorden. Att alla barn var i olika utvecklingsstadier kunde man se tydligt i mina 

observationer. Två av barnen kunde mer än de andra tre. Några övade talen, för andra var det 

en ramsa. När jag sedan satt med och benämnde de matematiska begreppen blev det lättare för 

barnen att uttrycka de matematiska orden.  Att all barn kan räkna så olika kan enligt Hannula 

& Lehtinen bero på att en del barn har mindre erfarenheter av att räkna (Doverborg & 

Emanuelsson, 2006). Förmågan att bestämma antalet på några föremål brukar utvecklas 

snabbt i åldern 2-5 år, enligt Johansson och Wirth (2007). De barnen jag observerade var 1,5 – 
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3 år. Observationerna visade att det var svårare för några barn att räkna och koppla ihop det 

med räknat antal, som i det här fallet var sandkakor. 

6.5. Pedagogernas roll 

Olika undersökningar visar att svenska elever har svagheter i det grundläggande inom 

matematik, som matematiska begrepp (Johansson & Wirth, 2007). Därför är det viktigt att 

man som pedagog tar tillfället i akt och synliggör matematiken i olika situationer. 

Pedagogerna ser i regel bara att barnen roar sig själva när de leker, men är inte alltid 

medvetna om att det ger oss en chans att prata och låta barnen utöva matematik med hjärna, 

ord och känsel. Sandlådan är ett utmärkt val där man kan arbeta med att känna på och bygga 

olika kakor med olika former. Det blir mer tydligt i den reviderade läroplanen (Skolverket, 

2010) att vi som pedagoger måste arbeta aktivt med matematik. Pedagogen ska synliggöra 

matematiken som finns i barnens vardag. 

Genom att använda leksaker i olika form och material i sandlådan skapas det möjligheter att 

iaktta och fundera över helheter och delar. Olika former skapar möjligheter till jämförelser. 

Det utmanar tänkandet då valen gör att du behöver ta ställning.  Enligt Frances och Schwartz 

intresserar sig barn för geometri, tal och mätning om de får ett utbud av material som varierar 

(Emanuelsson & Doverborg, 2006). I min undersökning hade jag samma material hela tiden 

för att se utvecklingen i hur de använde det och vad det kunde medföra för matematiska 

begrepp i deras lek. Jag ville också undersöka skillnaden på inlärningen om det fanns en icke 

aktiv pedagog närvarande och en aktiv pedagog närvarade. Det ultimata är att arbeta med 

rikligt och varierat material, som Frances och Swartz talar om, men man får inte glömma bort 

pedagogens roll i deras lek och utveckling (Emanuelsson & Doverborg, 2006). Man kan ha 

mycket material och ingen pedagog som arbetar medvetet med matematik eller så kan man ha 

lite material och en pedagog som finns där och som arbetar medvetet med matematik.  Det 

bästa av allt är givetvis både mycket material, olika material och en engagerad pedagog. 

Vygotskij skriver ”att utveckla och förstärka intresset är grundlagen för uppfostran och kräver 

att intresset ständigt mättas av pedagogerna” (Lindqvist, 1999 s. 58). 
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7. Diskussion  

7.1. Metoddiskussion 

Den valda metoden passade för undersökningen, förutom att det var ett problem att 

genomföra den ensam. Det hade blivit ett bättre resultat om det hade varit en person till som 

kunde lyssna, titta på vad barnen gjorde och vad det pågick för matematik i sandlådan. En 

svårighet var när något barn var sjuk. Då märktes det på aktiviteten och lärandet att vi inte var 

full styrka. Det blir mer samtal när man är flera. Barn i grupp frågar olika saker och härmar 

varandra. Det syntes på barnen att det var en positiv upplevelse av inlärningen att vara ute 

vilket även Noren – Björn m.fl. (1993) påpekar. 

Jag valde att filma för att kunna se så mycket som möjligt. Med filmkameran kan man 

återuppleva det som hände i sandlådan och det går att stoppa filmen för att se om vissa 

frekvenser. Problemet var att kameran stod nära oss och var riktad mot sandlådan. Det kunde 

hända vissa gånger att barnen ville fram och röra vid kameran och då kunde fokus flyttas till 

ett litet hörn av sandlådan. Det gick naturligtvis att ändra men varje gång tappade jag några 

minuter av vad som hände i deras lek. Att filma och vara med själv var en bra idé men 

kameran borde stått närmare barnen än den gjorde. Det var svårt att urskilja orden som sades 

men lite hörde jag dock. En svårighet var att det inte alltid var alla fem barnen på en och 

samma gång. Ibland hade de annat intresse och gick iväg, klättrade i berg eller red på 

trähästarna som fanns i närheten. Ett av barnen var mer intresserad av trafiken som åkte i 

närheten. Han tyckte om alla bilarna som åkte förbi och speciellt lastbilarna. Detta var ett av 

de barn som jag trodde skulle berätta mycket matematik för mig i leken.  

Under observationerna fanns vissa specifika händelser jag ville anteckna och dessa skrevs ner 

i ett block. För mig var det ett sätt att förstärka det jag såg just då. Jag använde mig av dessa 

anteckningar som ett komplement till filmen. Likadant var det med filmandet. Jag ville 

förtydliga vad jag såg hända i sandlådan just då. Jag tyckte det var svårt att transkribera 

utefter mina anteckningar och filmen. Det var svårt att höra vad barnen sa. Att anteckna var 

inte heller lätt. Jag spolade fram och tillbaka många gånger. Genom att använda tre 

kompletterande metoder tycker jag att jag fick ett heltäckande material. Hade jag bara 

antecknat och tagit kort hade tillförlitligheten varit sämre.  

7.2. Resultatdiskussion 

Jag bestämde mig för att ta reda på om ämnet matematik förekommer i sandlådan med barn 

mellan 1.5 – 3 år. Jag ville ta reda på hur mycket matematik de små barnen utövar i sandlådan 

när de leker, samt om och i så fall hur de uttrycker denna matematik. Jag ville också 

undersöka hur jag som pedagog kan eller inte kan lyfta fram matematiken i deras lek så att det 

blir lustfyllt och innehållsrikt. Min studie bekräftar det Lindqvist (1999) skriver om att barnen 

behöver en vuxen som kan hjälpa dem för att sedan gå vidare på egen hand. Det syntes tydligt 

på de sex sista observationerna där jag var med och var delaktig jämfört med de första där jag 

bara satt i sandlådan och gjorde det som barnen gjorde men inte satte ord på något. Att göra är 

att lära, men någon måste sätta ord på det man gör, vilket Vygotskij framhäver när han säger 

att det behövs samspel med omgivningen (Johansson & Wirth, 2007). Även Ahlberg och 

Hamberg (1994) skriver om att ett samspel där barnen befinner sig i sitt lärande är grunden 

när barnen lär sig matematik.  

Det finns inte så mycket litteratur om just det som sker i sandlådan. Därför känns det viktigt 

att göra en undersökning som denna och ta reda på hur det ligger till. Jag valde inte 

leksakerna utan jag tog det som fanns i verksamheten. Man kan tänka på att om man väljer 

transparanta kärl och hinkar i sandlådan skapas det utökade möjligheter att iaktta och fundera 

över helheter och delar. Olika storlekar skapar också möjlighet till jämförelser. Det utmanar 
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tänkandet, för valen gör att du behöver ta ställning. Dessutom blir sandskapelserna mer 

varierade och får ett rikare estetiskt uttryck. Vygotskij skriver att ”hjärnan är inte bara ett 

organ som bevarar och reproducerar våra tidigare erfarenheter, den är också ett organ som 

kombinerar, som kreativt bearbetar och skapar nya situationer och ett nytt beteende av 

element ur dessa tidigare erfarenheter”(1995 s.13). Enligt Vygotskij skulle min undersökning 

visa på en utveckling av nya ord och begrepp som barnen inte har använt tidigare som t.ex. 

cirkel, rund, form och aktiviteter som att sortera efter färg och sak. Att skapa en mängd av 

något, som barnen också gjorde, ger en känsla av massa. Det skapas också en känsla av 

mönster som kan ge en rent estetiskt upplevelser.  

7.2.1. Sortering 

Det fanns ingen synbar sortering i den första delen av observationerna där jag inte var aktiv. 

Barnen gjorde olika kakor, tog olika spadar som de grävde med. De plockade in 

sandleksakerna lite som de tyckte eller tog dem som låg närmast dem. Ett barn tog en bil, sen 

en spade och en kakform. Ett annat barn tog en hink och sedan gick det barnet iväg. Jag såg 

ingen sortering när vi plockade ihop sandleksakerna. Däremot fanns det sortering i den andra 

delen av observationerna där jag var aktiv. Där plockade barnen in spadar först sen hinkar. 

Därefter gick det lite som det föll sig. Det var vanligt att barnen tog den sandleksaken som låg 

närmast eller som de tyckte speciellt bra om. Man kan aldrig veta vad det är som lockar 

barnen till att de tar just den spaden. Är det för formen, färgen eller just för att de tycker om 

den sandkakformen? 

Barnen behöver en pedagog som kan sätta ord på allt och benämna de matematiska begreppen 

så att barnen blir bekanta med begreppen redan vid en tidig ålder. Barnen behöver höra de 

matematiska orden och få tid på sig att pröva och ta in de begrepp som sägs. Barnen börjar 

med att sortera när man i vardagliga situationer som städning kan sortera olika saker för sig. 

Det går inte att stressa på. Barn behöver tid på sig. De ska fundera och bestämma sig.  

Jag hittade alltså inte mycket sortering men lite mer av form och mest av antal. Det kan bero 

på att barn och pedagoger inte uppmärksammat sortering på just den här förskolan. Att de 

skulle vara sämre på sortering kan också ha att göra med att de, av vad jag kunnat se, inte 

städar efter sig på förskolan. Doverborg och Pramling Samuelsson(1999) framhäver hur 

viktigt det är med städning i vardagssituationer. Pedagogerna arbetade inte aktivt med 

sortering på den här förskolan. Därför har barnen inte fått träna på att sortera 

7.2.2. Form 

Att skapa en mängd former ger en känsla av massa. En mängd cirklar förstärker begreppet 

cirkel. Är de dessutom i olika storlekar så blir det matematiska begreppet än mer mättat. Att 

skapa en mängd ger också incitament för att räkna, som när ett barn gjorde fyra sandkakor och 

sedan började räkna. 

När man sitter tillsammans med barnen i sandlådan kan man prata om olika former för att 

uppmärksamma dem och benämna det man beskriver på många sätt, alltså ge formerna ett 

namn. Barnen nämnde ordet ”stor” många gånger. Det är en beskrivning på en sak, hurdant 

något är men kan också handla om vilken form sandleksaken har. I leken med olika former 

skapas också en känsla av mönster som kan ge en ren estetisk upplevelse.  

Hade inte jag som pedagog suttit med barnen i den andra delen av observationerna så hade 

inte ordet ”cirkel” nämnts och barnen hade inte funderat så mycket på de ord jag sa. De hade 

inte heller fått tillfälle att höra orden i ett sammanhang. Barnen använde ordet ”rund” och som 

tvååring är det inte så lätt att uttala orden riktigt. Det slår mig att matematiken verkligen är 

abstrakt och att det inte kan bli matematik innan du för in de här olika begreppen som 

storleksbegrepp eller jämförelse. Pedagogerna måste tänka på att införa matematiska begrepp 

i sandlådan, men hur gör man det på ett sätt som är intressant för barnen så att de tycker det är 
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spännande? Ett sätt är att se till att materialet man använder finns i olika storlekar, vilket ger 

barnen tillfälle att använda olika storlekar på det man ska hälla med och på det man ska hälla 

i. Det är viktigt att se på materialet ur ett matematiskt perspektiv, om det är matematik du som 

pedagog vill belysa.  

7.2.3. Antal 

Antal var det begrepp som visade sig oftast, men i sandlådan räknade barnen väldigt lite. 

Själva räknandet skedde framför allt när sandformerna låg på plats tillsammans och det 

framstod nya antal. Här hjälptes barnen delvis åt. Barn lär av varandra och tycker om att 

härmas. De barnen i undersökningen upprepade var det som de kunde. Orden ”en” eller ”ett” 

förekom 39 gånger. De orden är något som används hela tiden, både inne, hemma och ute, i 

vardagliga situationer som när man talar om ”en potatis”, en sko”, ”ett tåg” och ”ett öra”. Det 

är ett för barnen bekant sätt att uttrycka sig och därför tror jag att det förekom ofta i 

undersökningen.  

7.2.4. Pedagogens roll i barnens lärande 

På den del av observationerna där jag var aktiv och benämnde många matematiska begrepp, 

visade det sig att barnen lyssnade. De gångerna som vi var i sandlådan kom det ett och annat 

nytt ord från barnen som t.ex. ”cirkel”. Det kändes igen från gången innan då vi pratade om 

cirklar. Det som förvånar mig är hur lite de pratade när de satt och grävde i sandlådan. Det 

bekräftar min fundering om att det pågår full matematisk aktivitet men att de matematiska 

begreppen inte syns. Om barnen görs medvetna om dessa begrepp får de tillgång till det 

matematiska språket.  Detta gör att matematiken i deras fortsatta liv kan bli lättare för dem att 

ta till sig.  

Val av leksaker till barnen har stor påverkan på barnets matematiska utveckling i sandlådan. 

Som pedagog måste du ha en leksak som är en cirkel på något sätt om du ska visa barnet hur 

en cirkel ser ut. De måste se det och helst känna formen. Barnen lär in med hela kroppen. Det 

finns många författare som påpekar att barnen behöver använda hela kroppen och vara mer 

konkret i sina handlingar för att lära in och utveckla kunskaper, som Doverborg och Pramling 

Samuelsson, (1999), Solem och Reikerås (2004), Ahlberg och Hamberg (1994). Barnen 

behöver leksaker men också sin fantasi samt en pedagog som kan utmana barnen och leda 

dem vidare genom att fråga och agera. Det barnet som slog på en upp- och nervänd sandkaka 

med spaden och sjöng ”bä, bä, vita lamm” flera gånger var inte med i vår sandlåda på det sätt 

som jag hade trott. Samtidigt får jag se en annan bild av vad barnen är intresserade av. Då är 

det min uppgift som pedagog att hitta något som jag kan arbeta vidare på och utmana barnet i 

det eller jag kan se matematiken i barnets sätt att använda sig av fantasin. Det är så barnen 

förstår föremålets egenskaper på olika sätt.  

Det var också tydligt att jag som pedagog kunde påverka väldigt mycket när jag arbetade 

medvetet med det matematiska språket och i andra delen av observationerna visade på 

olikheter som sortering, form, antal och att vi räknade. Jag som pedagog kan använda mig av 

ett väl planerat material som väljs ut av mig och barnen. Genom att använda transparanta kärl 

och hinkar i sandlådan skapas möjligheter att iaktta och fundera över helheter och delar. Att 

ha med sig leksaker av samma sort men i olika färger gör att barnen kan koppla ihop färg och 

form. Detta är också något som jag måste planera och välja ut med omsorg för att den 

matematiken ska bli synlig och förståelig. Även att välja ut olika former är viktigt så att de 

kan jämföra. Solem och Reikerås (2004) skriver att formen är viktig i barns 

matematiklärande. Jag vill påstå att det är vi pedagoger som hjälper barnen att sätta ord på de 

matematiska begrepp som de utövar i deras lek. På så sätt kan vi hjälpa barnen till en naturlig 

språkmedvetenhet som ingår i matematik och sätta ord på det de gör. Genom att benämna det 
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som sker i sandlådan lär vi dem det matematiska språket. I valet mellan olika kärl skapas 

tankar och jämförelser kring till exempel sortering, form, och antal i förhållande till barnets 

intention. Ibland finns det verktyg som kan användas för att barnet ska kunna omsätta sin 

intention, i andra fall kan intentionen modifieras beroende på verktygens förmåga att omsätta 

denna.  

Barnens lärande finns i leken som Ahlgren, m.fl. (2000) påpekar. Efter mina observationer är 

jag övertygad om att min roll som pedagog är stor och ansvarsfull. Jag kan påverka barnens 

matematiska lärande genom att vara närvarande och aktiv i deras lek. Jag väljer medvetet 

materialet eller så använder jag det medvetet. Det bästa är om jag gör medvetna val av 

leksaker och använder de på ett varierande sätt som kan locka barnen till utveckling och att få 

en förståelse för det matematiska språket.  

7.3 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka om barnen utför matematik i leken i sandlådan. Genom 

mina observationer har jag sett att det finns matematik i barns sandlådelek, men jag trodde att 

jag skulle hitta mer än jag gjorde. Jag hittade inte mycket sortering men lite mer av form och 

mest av antal. Det förekom 126 matematiska begrepp i observationerna. De flesta av dem 

ligger under kategorin ”antal” (se bilaga 3). Jag har också sett att det man gör, det lär man sig, 

men någon måste sätta ord på det man gör. Detta visades tydligt i de observationer där jag 

gick in som pedagog. Då utvecklades det matematiska språket. Ett exempel på hur jag som 

pedagog kan påverka barnens lärande av matematiska begrepp genom att till exempel visa och 

koppla samman ord med rörelse var när jag ritade en cirkel i sanden med en pinne. Där blev 

det tydligt att någon måste säga orden och förklara för barnen.  Att jag var aktiv som pedagog 

i senare delen av observationerna gav som resultat att barnen hade lärt sig fler ord och 

begrepp när den sista observationen var gjord jämfört med sex första observationerna där det 

inte fanns någon aktiv pedagog med.  

Jag är nöjd över mitt urval av matematiska begrepp och känner att sortering, form och antal 

var relevanta begrepp med tanke på barnens ålder. Förmågan att utrycka matematik för 1,5 – 3 

åringar kan vara lite olika. Generellt gör de en massa saker och säger mindre.  Barn utvecklas 

och det gör säkert en stor skillnad om man skulle göra samma observationer igen om ett år. I 

tvåårsåldern händer det mycket med barnen och de börjar använda talorden och räkneramsan 

flitigt, enligt Johansson och Wirth, (2007). 

Det var väldigt svårt att hitta information om just matematik i sandlådan. Jag tror att det är ett 

ställe som är bortglömt för oss pedagoger. Vi ser att barnen roar sig själva men vi är inte 

medvetna om att det ger oss en chans att prata och låta barnen utöva matematik med hjärna, 

ord och hand. Enligt Ahlgren m.fl. (2000), så behöver barn arbeta med det konkreta om de ska 

lära sig. De måste utgå från det för att lära sig.  

7.4. Förslag till fortsatt forskning 

Jag skulle tycka att det vore intressant att forska mer om uteplatsens lekstationer och se hur vi 

pedagoger gör/inte gör när vi ska planera för barnens lärande på ett lekfullt sätt i en miljö som 

kan erbjuda tillfällen till lärande. Det är ju detta som den reviderade läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) talar om för oss att vi pedagoger är skyldiga att göra. Det skulle också vara 

intressant att göra exakt likadana observationer men med 3 – 4 åringar och se hur de använder 

matematiken i sandlådan och hur de matematiska begreppen har utvecklats. 
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Bilaga 1 

Samtyckesblankett 
 

 

Jag heter Carina Hellström och ska göra mitt examensarbete. Syftet med examensarbetet är att 

undersöka vilka områden av matematik som finns tillgängligt för barnen att undersöka i 

sandlådan.  

Jag skall göra en undersökning på förskolan, vilket innebär att jag kommer observera, spela in 

barnen vid olika tillfällen under maj, juli och augusti. De insamlade uppgifterna får endast 

användas i forskningsändamål som underlag till mitt arbete. Jag kommer använda 

informationen från barn på så sätt att de inte kan kännas igen i rapporten. 

 

För att använda insamlat material i samband med redovisning och rapportskrivning enligt 

ovan behöver jag Ditt/Ert samtycke.  

Arbetet sker under handledning och du/ni får gärna kontakta min handledare eller mig om 

du/ni har några frågor. Min handledare arbetar på Linnéuniversitet, Växjö, institutionen för 

datavetenskap, fysik och matematik/DFM). 

Hon når man på e-post: gunilla.i.nilsson@lnu.se eller på telefon 0470-70 81 80. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Samtycke för   _________________________________________________ 

 

Jag/Vi samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas enligt ovan 

 

JA (   ) NEJ (   )  

Tack på förhand!  
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Bilaga 2 

          

Observationer         

2012-08-

23          

Dag Tid Sortering Ord Form Ord   Antal Ord   

07-maj 10.00     

En stor 

kaka    

En stor 

kaka   

        

En stor 

kaka    

En stor 

kaka   

            Mer stor kaka 

            En kaka   

08-maj 10.00       

Stor 

kaka     

En stor 

kaka   

        

Stor 

kaka     

Mycke 

kaka   

        

En stor 

kaka       

        

Liten 

kaka       

10-maj 10.00                 

11-maj 10.00       Stor bil     En kaka   

            En kaka   

            Många kakor 

22-maj 10.00       Två stora kakor   Två stora kakor 

            

En i 

taget   

23-maj 10.00       

Liten 

kaka     

En stor 

kaka   

        

En stor 

kaka    

En liten 

kaka   

        

En liten 

kaka       

        

Lite 

sand       

        Stor        

De sex sista 

observationerna                 

04-jun 10.00     En stor    En stor   

        Stor bil    

En 

spade   

            

En 

spade   

            

En 

spade   

            En   
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spade 

            

Sex 

kakor   

            

En, två, tre, fyra, 

fem 

            Många   

05-jun 10.00       Stor bil     

En 

spade   

            

Ett 

spade   

            

Ett 

spade   

            En komma bil 

21-aug 10.00             En, två   

            En kaka   

23-aug 10.00   

En röd 

kaka   

Rund, 

stor     

En 

rund, 

stor   

        

Stor 

kaka    

En röd 

kaka   

            En kaka   

27-aug     Röd         

En, två, 

tre   

     

En röd 

kaka      En kaka   

            En kaka   

            En kaka   

            En, två, tre, fyra 

            

En röd 

kaka   

30-aug         Gör en cirkel med   En kaka   

        

en 

kakform    Många kakor 

        Mönster    En kaka   

        Cicel    En kaka   

             

En till 

kaka   

             

Alla 

kakor   

             Tre   

             

En, två, 

tre   

             En två   

             

En, två. Tre, fyra, 

fem 

             sex, sju, åtta 

             

Nitton, nitton, 

nitton 
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             sex, sju, åtta 

             sex, åtta, nio 

             

En, två, tre, fyra, 

fem 

             

sex, sju, åtta, nio, 

tio 

             

tio, elva, tolv, 

tretton 

             

fjorton, femton, 

sexton 

             

en, två, tre, fyra, 

fem 

                

sex, sju, åtta, nio, 

tio 
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Bilaga 3 

Observationer 

2012-08-23 

Carina Hellström 

Go 7982 

 

Sortering  Form  Antal 
Röd 3  Stor 14  En, ett 39 

  Liten 4  Mer 1 

  Rund 1  Mycket 1 

  Mönster 1  Många 3 

  Cirkel 1  Två 10 

    Tre 8 

    Fyra 5 

    Fem 4 

    Sex 6 

    Sju 4 

    Åtta 5 

    Nio 3 

    Tio 3 

    Elva 1 

    Tolv 1 

    Tretton 1 

    Fjorton 1 

    Femton 1 

    Sexton 1 

    Nitton 3 

3 av 1  21 av 5  102 av 21 
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